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Работниците претставуваат половина од светската популација и се главни учесници во економ-
скиот и социјалниот развој на едно општетство. Денес, во услови на глобализација и изразени
социо-економски, политички и демографски промени, здравјето на работниците е соочено со многу
нови предизвици. Новиот јавноздравствен пристап на Светската здравствена организација го дефи-
нира здравјето на работниците (workers’ health) со условите и факторите од работното место, но и
со социјалните и индивидуалните фактори и достапноста до здравствените услуги во медицината
на трудот. Успешноста во реализацијата на овој “public health approach” зависи од карактеристики-

те на политиката, како и од системот и организацијата на службите за медицина на
трудот во една земја. 

И покрај можноста за примена на ефективни интервенции за превенција на профе-
сионалните ризици и за заштита и унапредување на здравјето на работното место,
постои голем јаз меѓу земјите во однос на здравјето на работниците. Младите работ-
ници и работниците во напредната возраст, бремените жени, мигрантите, невработе-
ните, неформалниот сектор, работниците во високо ризичните сектори –рударство,
градежништво, земјоделство, работниците со генетска предиспозиција или со посеб-
ни потреби се само некои од сегментите на работната популација, каде е присутен
зголемен ризик од повреди и болести поврзани со работата. 

Големите промени во организација на работата, вклучувајќи ги продолженото
работно време, сменската работа, работата под притисок, несигурната работа, part-
time и привремената работа, се реалност на модерни работни места засегнувајќи ги
сé повеќе здравјето и животот на работниците.

Од друга страна, новите хемикалии, нанотехнологијата, климатските промени и
екстремните температурни појави, информативни системи и опрема претставуваат

нови ризици по здравјето на работниците. Овие предизвици бараат современата медицина на тру-
дот да даде силен придонес за значајно подобрување на квалитетот на животот на работните луѓе
во годините што доаѓаат. Реализација на овие бара подобар одговор од здравствениот систем за
проблемите на здравјето на работниците. На сите работници треба да им бидат обезбедени најви-
соки можни стандарди за заштита и унапредување на физичкото и психичкото здравје и адекватни
услови за работа. Примарната превенција на професионалните здравствени ризици мора да има
приоритет во едно општество.

Според СЗО Глобалниот Акциски план за здравјето на работниците 2008-2017 година, сите ком-
поненти на здравствениот систем треба да бидат вклучени во интегриран одговор на специфични-
те здравствени потреби на работната популација. Работното место треба да биде клучно место за
спроведување на есенцијалните јавноздравствени интервенции, како и за промоција на здравјето
на работниците. Активностите кои се однесуваат на здравјето на работниците треба да се базира-
ат врз „СЗО Стратешки цели на Здравје 2020-Европска рамковна политика за поддршка на акции
за здравје на сите и намалување на нееднаквости во здравјето“. Медицината на трудот во
Р.Македонија цврсто ги следи овие насоки преку интерсекторска соработка и мултидисциплинарен
пристап, на национално и меѓународно ниво. 

Преку избраните трудови во овој Прилог, дадена е можност авторите-доктори специјалисти по
медицина на трудот, со значајно учество на помладите колеги, да ги презентираат сопствените
знаења и искуства и да го свртат вниманието на експертската јавност во нашата земја кон специ-
фичните прашања од областа на здравјето на работниците.
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Јованка Караџинска-Бислимовска,
Јордан Минов

Институт за медицина на трудот на 
Р. Македонија, Kолаборативен центар            
на СЗО за медицина на трудот, Скопје

Ка рак те рис ти ки и при ме на на
азбе с тот. Под тер ми нот азбе ст се
под раз би ра гру па ми не ра ли со фи -
бри лар на струк ту ра гра де ни од влак -
на (фи бри) со дол жи на од 20 до 100m
и преч ник од 0,1 до 0,2m. Според хе -
мис ки от сос тав азбе с тот прет ста ву ва
хид ри ран маг не зи ум си ли кат со раз -
лич ни концен тра ции на же лезо, кал -
ци ум и нат риум, ка ко и ни кел, хром,
ко балт и ман ган во тра гови. Покрај
овие суп станции, раз лич ни те ви до ви
азбе ст сод ржат и сло бо ден си ли ци ум
ди ок сид во концен тра ции по нис ки од
5%. Во за вис ност од сос та вот, во при -
ро да та се срет ну ва ат шест ви до ви
азбест, а ко мер ци јал на важ ност има ат
кри зо ти лот (бел азбест), кро ци до ли -
тот (син азбест) и амо зи тот (ка фе ав
азбест).   

Раз лич ни те ви до ви азбе ст се убик -
ви тар ни ми не ра ли кои се на о ѓа ат во
поч вата, во да та и воз ду хот. Око лу две
тре ти ни од кар пи те во Зем ји на та ко ра
сод ржат од ре де ни ви до ви азбе ст во
раз лич ни концен тра ции. Со ви со ка
сод ржи на на кри зо тил се од ли ку ва ат
кар пи те во де ло ви од Ка нада, Ру сија,
Ав стра лија, Кина, Бра зил и САД. Нај -
ви со ка сод ржи на на кро ци до лит се
срет ну ва во кар пи те во Јуж на Аф -
рика, Бо ли ви ја и Ав стра лија, а на
амо зит во Јуж на Аф ри ка и Ин дија.   

Ка рак те рис ти ки на азбе с тот се: ме -
ха нич ка цврс ти на и ста бил ност, елас -
тич ност, от пор ност кон ви со ки тем пе -
ра тури, при ти сок и хе ми ка лии, нес -
про вод ли вост на елек трич на струја,
нес про вод ли вост на звук и др. По ра -

ди овие осо би ни на азбе с тот, ка ко и
по ра ди не го ва та дос тап ност во го ле -
ми ко ли чи ни по нис ка цена, од кра јот
на XIX век до кра јот на се дум де сет ти -
те го ди ни од XX век тој се ко рис тел во
мно гу сто пан ски и сер вис ни гран ки
ши рум све тот. Пот ро шу вач ка та на
азбе ст во све тот би ла осо бе но ви со ка
во пе ри о дот на ин тен зив на из град ба
во го ди ни те по зав ршу ва ње то на Вто -
ра та свет ска војна, па во на ред ни те
три до че ти ри де це нии во ко мер ци јал -
ни це ли се упот ре бе ни ог ром ни ко ли -
чи ни азбест. Осо бе но го ле ма пот ро -
шу вач ка на азбе ст се бе ле жи во про -
из вод ство то на гра деж ни ма те ри ја ли
(цигли, бло кови, цев ки за во до вод и
ка на ли за ција, пло чи за по до ви и пок -
риви, изо ла ци о ни ма те ри ја ли и др.),
про из вод ство то на апа ра ти за до ма -
ќинство то и ин дус трис ки ма ши ни
(термо и елек тро и зо ла ци о нен ма те -
ри јал), ав то мо бил ски де ло ви
(сопирачки, ква чила, дис ко ви и др.)
итн.      

Со ре гис три ра ње то на штет ни те
ефек ти на азбе с тот врз здрав је то на
лу ѓето, не го ва та при ме на во зем ји те
од За пад на Ев ро па и САД е драс тич -

но на ма ле на во осум де сет ти те го ди ни
од ми на ти от век, а од про из вод ство се
пов ле че ни по ве ќе од 3.000 азбе с тни
про из води. И пок рај до ка жа ни от зд -
рав  ствен ри зик, про из вод ство то и пот -
ро шу вач ка та на азбе ст сé уш те е ре -
ла тив но ви со ка во зем ји те од Ис точ на
Ев ропа, Ази ја и Јуж на Аме рика. 

Ефек ти на азбе с тот врз чо веч ки -
от ор га ни зам. Ре зул та ти те од мно -
губ рој ни епи де ми о лошки, кли нич ки и
ек спе ри мен тал ни  сту дии ука жу ва ат
на при чин ско-по след ич на та пов рза -
ност на из ло же нос та на азбе ст со нас -
та ну ва ње то на фиб ро ге ни и ма лиг ни
бо лес ти на бе ли те дро бо ви и плев -
рата, ка ко и на ма лиг ни бо лес ти на
дру ги ор га ни во чо веч ки от ор га ни зам. 

Изло же нос та на азбе ст мо же да до -
ве де до по ја ва на сле дни ве бо лести:
азбе с тоза, фиб роз ни про ме ни на пле -
в  ра та (ог ра ни че ни или ди фуз ни плев -
рал  ни пла ко ви и ек су да ти вен плев -
рит), кар ци ном на бе ли те дро бови,
ме  зо те ли ом на плев ра та и ма лиг ни
не оп лаз ми на дру ги ло ка ли за ции (ла -
ринкс, ова риум, пе ри то не у мот и др.).

Спо ред по да то ци те из не се ни во Мо -

Болести предизвикани 
од азбест - глобален јавно 
- здравствен проблем
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ног ра фи ја та 100С на Ин тер на ци о нал -
на та агенци ја за ис тра жу ва ње на ра -
кот (International Agency for Research
on Cancer – IARC), си те фор ми на
азбест, вклу чу вај ќи го и кри зо ти лот, се
до ка жа ни ху ма ни канце ро ге ни (Гру па
1) за ра кот на бе ли те дро бови, ме зо те -
ли о мот на плев рата, ка ко и за ра кот на
ла рин ксот и ова ри у мот. Ре зул та ти те
од ис тра жу ва ња та ука жу ва ат де ка по -
ве ќе од 90% од ма лиг ни те ме зо те ли о -
ми на плев ра та кај ма жи и 50-60% од
нив кај же ни те нас та ну ва ат ка ко по -
след ица од из ло же ност на азбест, па
мор би ди те тот и мор та ли те тот од ме -
зо те ли ом на плев ра та во ед на зем ја
се сме та за нај до бар ин ди ка тор на из -
ло же нос та на неј зи на та по пу ла ци ја на
азбест. Од дру га страна, спо ред про -
цен и те на ек спер ти те, 5 до 10% од си -
те ма лиг ни не оп лаз ми на бе ли те дро -
бо ви (нај чес та та ма лигна не оп лаз ма
кај ма жи те и ед на од нај чес ти те ма -
лиг ни не оп лаз ми кај же ните) се пов -
рза ни со из ло же ност на азбест. 

Ме ха ни зам на нас та ну ва ње на
бо лес ти те пре диз ви ка ни од азбе ст
Фиб ро ге ни от и канце ро ге ни от по -
тенци јал на азбе с тни те влак на кај лу -
ѓе то се ма ни фес ти ра по нив но то вди -
шу ва ње од воз ду хот во кој ги има во
по ви со ка концен тра ци ја во по долг
вре мен ски пе риод. Здрав ствен ри зик
прет ста ву ва дол гот рај на та из ло же -
ност на азбе с тни влак на кои се ос ло -
бо ду ва ат при кршење, се чење, дро -
бе ње и ме ле ње на при род ни те ма те -
ри ја ли и на про из во ди те што сод ржат
азбест. Вди ше ни те азбе с тни влак на
пробиваат до пе ри фер ни те де ло ви од
диш но то стебло, а осо бе но ви со ка
пробивност во диш но то стеб ло има ат
азбе с тни те влак на што се ос ло бо ду -
ва ат при ко рис те ње на азбе с тот во
вид на спреј за рас пр ску вање. Ед наш
депо ни ра ни те азбе с тни влак на во бе -
ли те дро бо ви по ве ќе не мо жат да се
разгра дат ни ту да се ели ми ни ра ат од
нив, па ма ни фес ти ра ње то на фиб ро -
ге ниот, канце ро ге ни от или на оба та
по тенци ја ла нас та ну ва по од ре ден
ла тен тен пе ри од од 15-20 год., а во
слу чај на ме зо те ли ом на плев ра та тој
пе ри од мо же да из не су ва и 30-40 год.
По ра ди тоа, бо лес ти те пре диз ви ка ни
од азбе ст мо жат да се ја ват и во слу -
чаи ко га из ло же нос та на азбе с тни

влак на е одам на пре ки ната, до кол ку
чо ве кот до вол но дол го бил из ло жен
на азбе с тни влак на во до вол на кон-
цен тра ци ја (на пр. ра бо ти на дру го ра -
бот но мес то ка де што не е из ло жен на
азбест).

Из во ри на из ло же ност на азбест.
Азбе с тни те влак на се ос ло бо ду ва ат
во воз ду хот при еро зи ја на кар пи те и
об јек ти те што сод ржат азбе ст и на о -
ко лу се раз не су ва ат со ве те рот. Со ог -
лед на нис ки те концен тра ции на азбе -
ст кои нор мал но се срет ну ва ат во воз -
ду хот, тие не прет ста ву ва ат ри зик за
здрав је то на лу ѓето. Азбе с тни влакна,
ис то така, се на о ѓа ат и во во дата, а
нив на та сод ржи на е раз лич на во раз -
лич ни де ло ви од све тот. Изло же нос та
на азбе ст во по ви со ки концен тра ции
се срет ну ва на од ре де ни ра бот ни
места, кај чле но ви те на се меј ства та
на ра бот ни ци те про фе си о нал но из ло -
же ни на азбе ст и во не кои окол нос ти
во жи вот на та сре дина.

Про фе си о нал на та из ло же ност на
азбе ст е нај важ ни от вид на из ло же -
ност на азбест, а бо лес ти те пре диз ви -
ка ни од азбе ст нај чес то се ја ву ва ат
кај про фе си о нал но из ло же ни те ра -
бот ници. 

Ра бот ни те мес та со из ло же ност на
азбе ст и ви сок ри зик од нас та ну ва ње
на бо лес ти пре диз ви ка ни од азбе ст
се: руд ни ци на азбест, гра деж ниш тво
и про из вод ство на гра деж ни ма те ри -
ја ли што сод ржат азбе ст (на пр. азбе -
с тен це мент), про из вод ство на апа ра -
ти за до ма ќинство и кли ма уреди, од -
ржу авње на куќи/ста но ви и дру ги об -
јек ти гра де ни до осум де сет ти те го ди -
ни од ми на ти от век со ма те ри ја ли
што сод ржат азбе ст (пок риви, цевки,
апа ра ти за до ма ќинство и др.), бро -
дог радба, ав то мо бил ска ин дус трија,
про из вод ство на хар ти ја и картон што
сод ржи азбест, тек стил на ин дус три ја
(про из вод ство на ог но от пор ни тка е -
нини), про из вод ство на плас тич ни
ма те ри ја ли што сод ржат азбе ст и др. 

Кај чле но ви те од се меј ства та на
про фе си о нал но из ло же ни те ра бот ни -
ци (па рап ро фе си о нал на или до ми -
цил на из ло же ност на азбест) из ло же -
нос та на азбе ст се дол жи на вди шу ва -
ње на азбе с тни те влак на од нив на та
зап ра ше на ра бот на об лека. 

Изло же нос та на азбе ст на концен -

тра ции на азбе ст во жи вот на та сре -
ди на кои мо жат да прет ста ву ва ат ри -
зик за нив но то здрав је (ре зи денци јал -
на или ко му нал на из ло же ност на
азбест) се срет ну ва кај ли ца та што
жи ве ат во непос ре дна бли зи на на
руд ни ци за азбест, фа бри ки за азбе с -
тни про из во ди и депо нии за азбе с тен
от пад (neighborhood exposure), ка ко и
кај ли ца та што са ми те ги од ржу ва ат
и/или ре но ви ра ат нив ни те ку ќи или
ста но ви или се при сут ни при нив но то
од ржу ва ње и/или ре но ви ра ње (home
maintenance and/or renovation). Во
пог лед на сте пе нот на из ло же носта,
се раз ли ку ва ат три бра на на из ло же -
ност на азбест. Пр ви от бран (при из -
ло же ност на нај ви со ки конц нет ра ции
на азбест)  е про фе си о нал на та из ло -
же ност кај ра бот ни ци те од руд ни ци те
за азбе ст и од про из вод ство то на
азбе с тни про из води. Вто ри от бран
прет ста ву ва про фе си о нал на та из ло -
же ност кај ра бот ни ци те кои при сво ја -
та ра бо та ко рис тат азбе с тни про из во -
ди (гра деж ниш тво, од ржу ва ње на
куќи/ста нови, пре ра бо ту вач ка ин дус -
трија, бро дог радба, ав то мо бил ска ин -
дус три ја и др.), а тре ти от бран прет -
ста ву ва из ло же нос та на азбе ст во жи -
вот на та сре дина. 

Јав но - з драв стве но зна че ње на
бо лес ти те пре диз ви ка ни од азбест.
Бо лес ти те пре диз ви ка ни од азбе ст
има ат ог ром но јав но - з драв стве но
зна че ње со ог лед на ди рек тни те и ин -
ди рек тни те тро шо ци пре диз ви ка ни од
нив. Оп штес тве ни от то вар, од ху ман и
еко ном ски ас пект, е ис клу чи тел но ви -
сок што ја на мет ну ва пот ре ба та од бр -
за и ефи кас на јав но - з драв стве на ин -
тер венци ја во овој до мен на гло бал но
ниво. Спо ред про цен и те на ек спер ти -
те од Ев роп ска та уни ја (ЕУ), ма лиг ни -
те не оп лаз ми пов рза ни со из ло же нос -
та на азбе ст во вто ра та по ло ви на од
XX век до 2030 год. во зем ји те на ЕУ
ќе од не сат око лу 500.000 чо веч ки жи -
воти. Спо ред ак ту ел ни те по да то ци од
САД, пак, во оваа зем ја од бо лес ти
пре диз ви ка ни од азбе ст го диш но уми -
ра ат око лу 10.000 луѓе. 

Од дру га страна, и пок рај заб ра на та
или ог ра ни че на та при ме на на азбе ст
во мно гу зем ји во све тот, бро јот на ра -
бот ни ци со ак ту ел на или прет ход на
из ло же ност на азбе ст е сé уш те при -
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лич но го лем. Така, бро јот на ра бот ни -
ци со ак ту ел на из ло же ност на азбе ст
во САД се про це ну ва на 2 до 2,5 ми -
ли они. По се бен проб лем се зем ји те
во раз вој ка де што пот ро шу вач ка та на
азбе ст не е заб ра не та или ог ра ни -
чена, а нив на та ле гис ла ти ва не ја
обез бе ду ва пот реб на та заш ти та ни ту
од про фе си о нал на та из ло же ност на
азбест, ни ту од из ло же нос та на азбе -
ст во жи вот на та сре ди на.   

Ак тив нос ти за ели ми ни ра ње на
бо лес ти те пре диз ви ка ни од азбест.
Со ог лед на до ка жа ни те штет ни ефек -
ти на азбе с тот врз здрав је то на лу -
ѓето, од сре ди на та на осум де сет ти те
го ди ни на ми на ти от век пок ре на ти се
по ве ќе гло бал ни ини ци ја ти ви за пре -
кин на ко мер ци јал на та при ме на на
азбе с тот и ели ми ни ра ње на бо лес ти -
те пре диз ви ка ни од азбе ст (asbestos-
related diseases - ARDs). За крат ко
вре ме овие ини ци ја ти ви до би ва ат и
инс ти ту ци о нал ни рамки, од нос но вле -
гу ва ат во прав ни те ак ти на ЕУ (на пр.
ди рек ти ви те на Ев роп ска та ко ми си ја
1999/77/EC и 2003/18/EC), ка ко и во
прав ни те ак ти на зем ји те член ки на
ЕУ и мно гу дру ги ев роп ски и во нев -
роп ски земји.       

По ини ци ја ти ва на Ме ѓу на род на та
ор га ни за ци ја на тру дот – МОТ
(International Labor Organization - ILO)
во 1986 год. усво е ни се Кон венци ја та
за азбе ст (The Asbestos Convetion/No.
162) и препо ра ки те за азбе ст (The
Asbestos Recommendation/No. 172) со
кои се ог ра ни чу ва пот ро шу вач ка та на
азбе ст во ко мер ци јал ни цели. Досега
овие кон венции се ра ти фи кувани од
вла ди те на 36 зем ји во све тот, вклу чу -
вај ќи ја и Р. Ма ке до нија. Во овие рам -
ки се и препо ра ки те на Ме ѓу на род на -
та канце ла ри ја по ме дици на на тру дот
(International Conference on
Occupational Health - ICOH), од нос но
неј зи ни те из веш таи Гло бал на заб ра -
на за при ме на на азбе ст и ели ми на ци -
ја на бо лес ти те пре диз ви ка ни од
азбе ст од 2012 и 2013 год. (ICOH
Statement : Global Asbestos Ban and
Elimination of ARDs) и др.    

Препо ра ки те на Свет ска та здрав -
стве на ор га ни за ци ја – СЗО (World
Health Organization - WHO) за пот ро -
шу вач ка та на азбе ст се сод ржа ни во
Ре зо лу ци ја та на 58-та асам бле ја на

СЗО од 2006 год., Гло бал ни от ак цис ки
план за здрав је на ра бот ни ци те 2008-
2017 (Global Action Plan on Workers’
Health 2008-2017) од 2007 год., ка ко и
во Гло бал ни от план на Гло бал на та
мре жа на Ко ла бо ра тив ни те цен три на
СЗО за ме дици на на тру дот 2012-
2017 (Global Master Plan [GMP] of the
Global Network of WHO CCs for
Occupational Health 2012-2017).

Спо ред мис ле ње то на ек спер ти те
од овој до мен, заб ра на та за упот ре ба
на азбе ст во ко мер ци јал ни це ли
(Asbestos ban) и не го ва за ме на со
дру ги ма те ри ја ли прет ста ву ва на је -
фи кас на мер ка за ели ми ни ра ње на
бо лес ти те пре диз ви ка ни од азбест.
Ма те ри ја ли те коишто се упот ре бу ва -
ат на мес то азбе с тот (ке ра мички,
плас тич ни и ме тал ни ма те ри јали, ми -
не рал ни и веш тач ки влак на и др.) се
до ка жа но по мал ку ток сич ни од него, а
со суп сти ту ци ја на азбе с тот со овие
ма те ри ја ли зна чај но се на ма лу ва оп -
штес тве ни от то вар пов рзан со бо лес -
ти те пре диз ви ка ни од азбест. 

Норвеш ка во 1984 и Дан ска во 1985
година во ве ду ва ат заб ра на за ко рис -
те ње на си те ви до ви азбест. Од 1 ја ну -
а ри 2005 год. во си те 25 то гаш ни
земји-член ки на ЕУ во си ла е заб ра -
на та за про из вод ство и пот ро шу вач ка
на си те ви до ви азбе ст и азбе с тни про -
из во ди (ЕУ Ди рек ти ва 1999/77ЕС).
Заб ра на за про из вод ство и пот ро шу -
вач ка на си те ви до ви азбе ст и азбе с -
тни про из во ди до не се на е и во зем ји -
те кои се вле зе ни во ЕУ по 2005 год.,
ка ко и во Ав стра ли ја и не кои зем ји од
Азија, Аф ри ка и Јуж на Аме рика. Во Р.
Ма ке до ни ја заб ра на та за упот ре ба та
на азбе ст е во си ла од 2011 год. Од
дру га страна, заб ра на та за про из вод -
ство то и пот ро шу вач ка та на си те ви -
до ви азбе ст и азбе с тни про из во ди не
е при фа те на од нај го ле ми те про из во -
ди те ли на азбе ст и азбе с тни про из во -
ди во све тот (Ру сија, Ка захстан, Кина,
Ин дија, Бра зил и др.) што при мар но
се дол жи на еко ном ски при чи ни (гу бе -
ње на ра бот ни места, на ма лен из воз,
тро шо ци пов рза ни со за ме на на азбе -
с тот со дру ги ма те ри ја ли и др.).  

Со за ед нич ка ак тив ност на МОТ и
СЗО во 2007 год. е из ра бо тен Нац р -
тот за из гот ву ва ње на на ци о нал ни
прог ра ми за ели ми ни ра ње на бо лес -
ти те пре диз ви ка ни од азбе ст

(Outline for the development of national
programmes for elimination of asbestos-
related disease WHO/ILO 2007). 

На Пет та та ми нис тер ска кон фе -
ренци ја за здрав је то и жи вот на та сре -
ди на од ржа на во Парма, Ита ли ја, во
март 2010 год. на ко ја на ми нис тер ско
ни во учес тву ваше и Р. Ма ке до ни ја
усво е на е Пар мска та дек ла ра ци ја за
здрав је и жи вот на сре ди на (The
Parma Declaration on Environment and
Health). Ед на од ос нов ни те точ ки на
Пар мска та дек ла ра ци ја е под го тов ка
на на ци о нал ни прог ра ми на ев роп ски -
те земји-член ки на СЗО за ели ми ни -
ра ње на бо лес ти те пре диз ви ка ни од
азбе ст во со ра бот ка со СЗО и МОТ до
2015 год. Из гот ву ва ње то на на ци о -
нал ни про фи ли за азбе ст прет ста ву ва
прв че кор во из ра бо ту ва ње то на на -
ци о нал ни те прог ра ми за ели ми ни ра -
ње на бо лес ти те пре диз ви ка ни од
азбе ст и тие тре ба да би дат из гот ве ни
до 2014 год. На ци о нал ни от про фил за
азбе ст прет ста ву ва збир од си те ре ле -
ван тни ин фор ма ции кои што ја од ра -
зу ва ат ак ту ел на та си ту а ци ја со азбе с -
тот во таа земја, до де ка На ци о нал на -
та прог ра ма за ели ми ни ра ње на бо -
лес ти те пре диз ви ка ни од азбе ст е
стра теш ки до ку мент одоб рен од Вла -
да та на зем ја та во кој се де фи ни ра ат
стра те ги и те за ели ми ни ра ње на бо -
лес ти те пре диз ви ка ни од азбест. На -
ци о нал ни от про фил за азбе ст на Р.
Ма ке до ни ја е из ра бо тен од ек сперт -
ски от тим на Ин сти ту тот за ме дици на
на тру дот на Р. Ма ке до ни ја во со ра -
бот ка со Ре ги о нал на та канце ла ри ја
на СЗО за Ев ро па и пре да ден на
усво ју ва ње на Ми нис тер ство то за
здрав ство на Р. Ма ке до ни ја во сеп -
тем ври 2014 год.  
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ses. Geneva, World Health Organization, 2013.

2. Лис та на заб ра ни и ог ра ни чу ва ња за упот ре -
ба на хе ми ка лии. Сл. вес ник на РМ бр. 57/11.

3. National programmes for elimination of asbes-
tos-related diseases: review and assessment. 
Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 2012.

4. Occupational health: asbestos-related disea-
ses (Outline for the development of national
programmes for elimination of asbestos-rela-
ted diseases. Geneva, World Health
Organization, 2013.
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Институт за јавно здравје на Р. Македонија

Националната класификација на
занимањата препознава повеќе од
170 специфични занимања во зд -
равството. Во Република Маке до ни ја
има 22.263 здравствени работници од
кои 41,35% се ангажирани во примар-
ната, 37,1% во секундарната и 21,5%
се во терцијарната здравствена заш-
тита. Здравствената дејност се перце-
пира како дејност во која вработените
се грижат за здравјето на заболените
и повредени пациенти, како и за уна-
предување на здравјето на попула-
цијата. Меѓутоа, здравствените работ-
ници при својата работа се изложени
на голем број штетности и опасности
кои можат да имаат негативно вли -
јание врз нивното здравје. Притоа,
тие или не се информирани за специ-
фичните професионални ризици или
ги маргинализираат. 

Унапредувањето на здравјето и
превенцијата на професионалните
болести кај здравствените работници
бара спроведување на соодветни и
специфични мерки за безбедност и
здравје на работа. Во Република
Македонија се исполнети законските
и стручни основи за процена на ризик
на работните места, како есенцијална
алатка за идентификација на штет-
ностите и квантификација на веројат-
носта за појава на штетни ефекти врз
здравјето на експонираните здравст-
вени работници. 

Функционална класификација на
активностите во здравството и спе-
цифични професионални штетности
Од функционално-организациски

аспект работата во здравствениот сек-
тор се реализира во неколку групи на

активности и тоа: администрација и
прием на пациенти, амбулантно-полик-
линички услуги, болничко-терапевтски
услуги, активности преку кои се обезбе-
дува дијагноза и/или терапија (лабора-
торија: клиничка, микробиолошка,
цитолошка, радиофармацевтска; ме -
ди цинско снимање; физикална меди-
цина; ултрасонографија и др.) и работа
во операциона сала со интензивна
нега и реанимација. Значаен дел во
здравството се службите за поддршка,
како што се стерилизација, техничко
одржување (електричари, столари,
водоводџии, молери), службите за
снабдување со технички и медицински
гасови, перална, подготовка на храна,
централно греење и вентилација, одр-
жување на хигиена и слично. Про фе -
сионалните штетности на кои се изло-
жени вработените во здравствениот
сектор може да се класифицираат во
неколку групи и тоа: 

� биолошки штетности: разни
видови на микроорганизми што
се пренесуваат по воздушен пат,
со директен контак или крвно
преносливите инфекции; 

� хемиски штетности: антинеоплас-
тичните лекови, радиофармацевтс-
ки препарати, дезинфициенси,
анестептиците, жива, берилиум; 

� физички штетности: јонизирачко
и нејонизирачко зрачење, бучава,
вибрации, неповолни микрокли-
матски услови;

� ергономски ризици: подигање
на пациенти и/или доготрајна
нефизиолошка положба на тело-
то при вршење на одредени
интервенции; 

� психофизолошки ризици:
стрес, мобинг и насилство на
работно место

Биолошки штетности. Од аспект на
професионалното здравје биолошките
агенси се класифицирани во 4 групи: 

-  „биолошки агенс од група 1“ е агенс
каде што е мала веројатноста дека ќе
предизвика заболување кај луѓето;

-  „биолошки агенс од група 2“ е агенс
што може да предизвика заболување
кај луѓето и може да претставува опас-
ност за вработените, мала е веројат-
носта да се прошири меѓу население-
то и вообичаено има достапна ефи-
касна заштита или терапија; 

-  „биолошки агенс од група 3“ е агенс
што може да предизвика сериозно
заболување и може да претставува
сериозна опасност за вработените,
може да има ризик да се прошири
меѓу населението, но вообичаено
има достапна ефикасна заштита
или терапија;

-  „биолошки агенс од група 4“ е агенс
што предизвикува сериозно човечко
заболување и претставува сериоз-
на опасност за вработените, може
да има висок ризик да се прошири
меѓу населението и вообичаено
нема достапна ефикасна заштита
или терапија. Согласно поделбата
на биолошките агенси, утврдени се
и 4 нивоа на биолошка безбедност,
при што ниво 1 претставува општо
ниво на заштита, нивото 2 се одне-
сува на основните дијагностички
лаборатории кадешто нема мож-
ност за аерогено пренесување на
инфекциите, а ниво 3 и 4 се лабора-
тории кадешто се присутни агенси
за кои е можно аерогено пренесува-
ње или постои можност за аеросол-
но генерирачка контаминација со
агенси кои имаат ниска инфективна
доза и предизвикуваат фатални
заразни заболувања. Во здравстве-
ниот сектор најзначаен биолошки
ризик се крвно-преносливите
инфекции: хепатитис Б, хепатитис Ц
и ХИВ/ СИДА. Она што посебно
загрижува е фактот дека, и покрај
законската обврска, кај нас се уште
не се применува предекспозициска-

Специфични професионални 
ризици кај здравствени работници
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та профилакса, а бројот на здравст-
вени работници и студенти по меди-
цина кои се вакцинирани против
хепатитис Б е занемарлив. Про то ко -
лите за постекспозициска профи-
лакса и другите колективни и инди-
видуални превентивни мерки не се
спроведуваат (1). 

Резултатите од серолошките испи-
тувања спроведени во една болница
во РМ покажаа дека само нешто
помалку од 20% од вработените се
вакцинирани против хепатитис Б, а
дури 10% од вработените имаат знаци
за претходно прележан хепатитис Б.
Во зависност од професионалниот
ризик и утврдените епидемиолошки
индикации, здравствените работници
задолжително треба да се вакцинира-
ат и против морбили, менингококов
менингитис, туберкулоза и грип, што
секако зависи од степенот на ризик за
секоја од овие болести.

Хемиски штетности. Најчести
групи на хемиски штетности кои се
среќаваат во здравството се антине-
опластични лекови, антивирални
лекови, имуносупресивни лекови, хор-
мони, анестетички гасови, средства за
стерилизација, формалдехид, дезин-
фициенси, радиофармацевтици, жива
и берилиум. Начинот на процената на
ризик, нивните максимално дозволени
концентрации и потенцијално штетни
ефекти се утврдени со соодветни под-
законски акти.

Антинеопластични лекови: мож-
носта за професионална изложеност
на антинеопластични и други штетни
лекови во здравството (антивирални
лекови, имуносупресивни лекови и
хормони) е последица на аерогена
контаминација на просторот која се
јавува при подготовката, администри-
рањето и диспозиција на овие лекови.
Поради тоа, овие постапки задолжи-
телно треба да се изведуваат во соод-
ветен биобезбедносен кабинет од кла-
сата 3. Со цел за минимизирање на
потенцијално штетните ефекти е
неопходно и следење на концентра-
цијата на антинеопластичниот лек во
работната средина (еколошки монито-
ринг) и процена на експозицијата и тоа

за секој здравствен работник одделно.
Ова би требало да се прави врз осно-
ва на резултатите отчитани на специ-
фични персонални дозиметри за таа
намена. Истовремено, задолжително
е следење на концентрацијата на
лекот и/или неговиот метаболит во
биолошкиот материјал на професио-
нално изложените лица, како што е
одредувањето на cyclophosphamide
или thyoether во урина или утврдува-
њето на хромозомски аберации (био-
лошки мониторинг). Поради утврдена-
та генотоксичност,тератогеност, реп -
ро дуктивна токсичност, канцерогеност
и специфична орган-токсичност, неоп-
ходно е во рамките на медицинските
превентивни прегледи со посебно
внимание да се следат биолошките
маркери на ефектите како што се
појавата на спонтани абортуси, конге-
нитални абнормалности или мала
родилна тежина кај новороденчињата,
како и појава на оштетувања на црни-
от дроб, бубрезите или појава на
малигна болест (најчесто леукемија).
За жал, ниту еден од овие стручни
принципи не се применуваат кај нас.
Класи фи ка ци ја та на штетните ефекти
предизвикани од антинеопластичните
и другите ште тни лекови кои се приме-
нуваат во здравството, во 2014 година
е дадена од страна на Американскиот
национален институт за безбедност и
професионално здравје (2). Од личните
заштитни сретства неопходно е носе-
ње на соодветни ракавици, заштитни
очила, а поради аеросолно генерирач-
ката контаминација на просторот
задолжително заштитни маски/респи -
ра тори N/95. 

Анестетички гасови: професиона-
лен ризик за изложеност на анестетич-
ки гасови постои во операционите
сали при што, со различен интензитет
и времетраење, се експонирани сите
кои изведуваат одредени манипула-
ции во зоната на контаминација - од
хирурзи и анестезиолози до транспор-
тни работници. Се уште најчесто упот-
ребувани анестетички гасови се нит-
розните гасови и халогенираните анес-
тетици како што е халотанот. При крат-
котрајна експозиција, во зависност од
концентрацијата, тие доведуваат до
појава на главоболка, иритабилност,

замор, повраќање, вртоглавица, нару-
шувања во координација и расудува-
њето, оштетување на црниот дроб и
бубрезите, додека при долготрајна
експозиција е евидентирана појава на
спонтани абортуси, вродени аномалии
и малигни заболувања. Анестетиците
во организмот на професионално екс-
понираните работници навлегува
преку инхалација, ингестија, дермален
контакт или преку мукозните мембра-
ни. Краткотрајните ефекти се појава на
главоболка, гадење, слабост, повраќа-
ње, вртоглавица, некоординираност,
иритација (кожа, очи), додека долгот-
рајните ефекти се појава на аносмија,
сензибилизација на кожата, анемија,
периферна невропатија, хромозомски
аберации, леукемија, карцином на
желудник, карцином на дојка, спонтани
абортуси. Исто како и кај антинеоплас-
тичните лекови, со цел за превенција
на штетните ефекти е неопходно след-
ење на концентрацијата на анестетич-
ките гасови во работната средина (еко-
лошки мониторинг), следење на био-
лошките маркери на експозицијата
(биолошки мониторинг) и знаците за
појава на оштетување на здравјето
(маркери на ефектите).

Средства за дезинфекција: од
средствата за дезинфекција најпознат
и најчесто употребуван е глутаралде-
хидот. Тој се употребува за ладна сте-
рилизација и дезинфекција на темпе-
ратурно сензитивни инструменти, а се
користи и како фиксатор во патолошка
анатомија. Како резултат на профе-
сионална експозиција, во зависност
од концентрацијата и времето на
изложеност, може да се јави иритација
и крвавење од носот, грлото и бели
дробови, кивање и отежнато дишење,
астма,иритативен или алергиски кон-
такт дерматитис, промена на бојата на
рацете. Превенцијата се однесува на
избегнување на контакт со кожата,
како и задолжително носење на рес-
пираторна заштита, заштита на лице-
то и заштита на кожата на рацете.

Формалдехид: формалдехидот се
уште има значајна примена во
здравството, пред се во анатомијата и
патолошката анатомија. Во организ-
мот може да навлезе преку инхала-
ција, ингестија, дермален контакт и
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преку мукозните мембрани. Акутни
ефекти кои се јавуваат како послед-
ица на експозиција на високи концен-
трации на формалдехид се појава на
белодробен оток и корнеално оштету-
вање, со можно слепило. Крат ко тра ј -
ните ефекти се иритација на очите и
респираторниот тракт, стегање во гра-
дите, притисок во главата, палпита-
ција, а долготрајните ефекти се појава
на астма. Покрај утврденото сензиби-
лизирачко дејство, формалдехидот е
познат канцероген. 

Жива и берилиум: Живата се корис-
ти во физикалните мерни инструмен-
ти и професионална експозиција е
можна при нивно механичко оштету-
вање и во средствата за дезинфек-
ција. Таа може при акутна изложеност
на високи концентрации да предизви-
ка акутен токсичен гастроентероколит,
едем на белите дробови, а од хронич-
ните ефекти познати се живиниот ере-
тизам (промени во однесувањето),
тре мор и оштетување на бубрезите.
Бе ри лиумот, како составен дел на
ден талните легури има широка упот-
реба во стоматологијата. Пре диз ви ку -
ва сензибилизација и појава на бело-
дробна грануломатоза. Пре вен тив ни -
те мерки се како и за другите хемиски
професионални штетности – еколош-
ки и биолошки мониторинг и следење
на маркерите на ефектите.

Латекс алергија: латекс алер-
гијата е честа појава кај здравствени-
те работници. Се претпоставува дека
8-10% од здравствените работници
имаат некоја форма на латекс алер-
гија. Ризикот за појава на професио-
нална алергиска болест произлегува
поради контактот со латексот од кој
се произведени самите ракавици и
од инхалација на аерогената диспер-
зија на честичките на талкот со кој се
премачкани ракавиците, што е
најчеста причина за клиничкта мани-
фестација на алергиската реакција
тип I - црвенило и осип на кожата,
уртикарија и чешење. Кај потешките
реакции се забележува ринитис,
кивање, чешење на очите, гребење
во грлото и астма, се до појава на
анафилактичен шок. Како резултат
на контакт со латекс ракавиците

можна е појава на алергиски контакт
дерматитис и иритативен контакт
дерматитис (3). Пре вент ивните мерки
за латекс алергијата се едноставни,
применливи и не претставуваат
дополнително фи нан сиско оптовару-
вање за работодавецот, а тоа е заме-
на на латекс ракавиците со нитрилни
ракавици. 

Физички штетности
Јонизирачко зрачење: јонизирачко-

то зрачење има широка примена во
медицината пред се во постапките за
медицинско снимање (радиографија,
флуороскопија, компјутеризирана
томографија, мамографија), како и во
нуклеарната медицина во техниките
за сцинтиграфија, позитрон емисиона
томографија и слично. Јонизирачкото
зрачење се користи и во терапевтски
цели и тоа при брахитерапијата, при
екстерната „бим“ терапија и при
користење на радиоизотопи. Без бед -
нос ните и превентивни аспекти на
работа со извори на јонизирачко зра-
чење се регулирани со соодветни
подзаконски акти. Утврдена е макси-
малната ефективна доза за превен-
ција на стохастичките и максимална-
та еквивалентна доза за превенција
на детерминистичките ефекти за
очите и за кожата (екстремитети). Врз
основа на овие дози професионално
експонираните работници се поделе-
ни во две категории - категорија А и Б.
За сите нив постои обврска за носе-
ње на персонални термолуминисцен-
тни дозиметри, кои се отчитуваат, во
зависност од категоријата, на 1 или на
3 месеци. Значајно е да се истакне
дека е дозволено бремена работнич-
ка да работи во услови на изложеност
на јонизирачко зрачење, но таа не
смее да биде распоредена во катего-
рија А, а еквивалентната доза за
фетусот не смее да биде поголема од
1 mSv во преостанатиот дел на бре-
меноста. Специфични за јонизирач-
кото зрачење се промените во хема-
топоезата, оштетување на леќата
(радијационен катаракт), хромозом-
ски аберации и малигни промени.
Јонизирачкото зрачење има канцеро-
гено, мутагено и тератогено дејство и
оттука мерките за превенција се иск-
лучително значајни во превенцијата

на професионалните оштетувања (1).
Нејонизирачко зрачење: огромен е

бројот на активности кои се извршува-
ат со примена на нејонизирачкото зра-
чење – од стерилизација со УВ ламби,
ултразвучна дијагностика, употреба
на ласери, медицинско снимање со
помош на магнетна резонанца. Секоја
од овие постапки носи одредени без-
бедносни и здравствени ризици, кои
здравствените работници ги занема-
руваат, сметајќи дека се безначајни.
Безбедносните стандарди за превен-
ција на оштетувањата предизивикани
од нејонизирачко зрачење се утврде-
ни со соодветни подзаконски акти.
Најзначајни извори на нејонизирачко
зрачење во медицината се изворите
поврзани со употребата на магнетната
резонанца, ултрасонографијата и
употребата на ласерите. Маг нет на та
резонца е поврзана со создавање на
многу јако статичко магнетно поле.
Апаратите кои се во употреба кај нас
создаваат статичко магнетно поле со
јачина од 0,5-3Т, иако има апарати кои
користат магнетно поле од 7Т. Ова
поле се создава во самиот апарат, но
поради својството полето да се шири
се јавуваат т.н. “побегнати полиња”
(“fringe field”) кои може да се одржува-
ат во целиот работен простор кадеш-
то се наоѓа апаратот. Ова е поврзано
со многу голем ризик за т.н. проекти-
лизација. Тоа значи дека секој пред-
мет со феромагнетни својства кој ќе
се најде во ова поле ќе биде привле-
чен кон центарот на апаратот, со брзи-
на која може да предизвика сериозни
повреди кај вработените кои се анга-
жирани во подготовката на пациенти-
те за снимање, но и кај самите паци-
енти доколку тие во себе имаат
импланти, стентови, дентални мате-
ријали, интраокуларни туѓи тела,
пејсмејекри и/или други медицински
помагала изработени од материјали
со феромагнетни својства. Маг не т но -
то поле предизвикува вртење и при-
движување на овие предмети во пра-
вец на магнетизација (“torque”), што
може да доведе до сериозни повреди,
па дури и смрт (4,5). Затос е неопходно
просториите да бидат соодветно обе-
лежени во 4 безбедносни зони, а при
секое влегување во зоната на строго
ограничување и просторијата каде
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што е апаратот (зона 3 и 4) треба да
се потпише соодветна безбедносна
изјава, со која се потврдува дека вра-
ботениот и пациентот се информира-
ни за ризикот и дека немаат предмети
со феромагнетизирачки својства (4).

Покрај статичкото магнетно поле,
за создавање на слика при снимање-
то со магнетна резонанца неопходно
е постоење и на осцилирачко магнет-
но поле со фреквенција од околу 100-
1000 Hz и радиофреквентно поле со
фреквенција од 10-400 MHz.
Електромагнетните полиња можат да
имаат негативни ефекти врз
здравјето, како што се појава на пери-
ферна нервна и мускулна стимула-
ција со влијание врз срцевата и мус-
кулна работа, што води кон деконцен-
трација и нарушена координација.
Значајна е можната појава на фосфе-
ни во ретината (феномен индуциран
од магнетна стимулација на ретина-
та), што доведува до несакани визу-
елни ефекти. Радиофреквентните
полиња може да предизвикаат тер-
мални ефекти, иако ова е многу поз-

начајно за самите пациенти, отколку
за професионално експонираните
работници. Администрирањето на
контрастни средства базирани на
гадолиниум може да доведе до појава
на нефрогена системска фиброза со
појава на фиброза на кожата, зглобо-
вите, очите и паренхиматозните орга-
ни (5). За одржување на суперспровод-
ливоста на магнетните навивки, неоп-
ходно е нивно постојано ладење, што
се постигнува со помош на течен
хелиум, чија температура е -2690С, а
еден литар ослободен хелиум созда-
ва 760 литри гас. Истекување на теч-
ниот хелиум (“quench”) предизвикува
појава на асфиксија кај експонирани-
те лица и на смрзнување на делови
на телото кои евентуално би дошле
во контакт со него и тоа се нарекува
криогена безбедност (4). 

Ласер: ласерот претставува акро-
ним од Light Amplification by the
Stimulated Emission of Radiation.
Станува збор за насочен сноп на
зраци од видливиот дел на електро-

магнетниот спектар. За создавање на
светлосни снопови со различна бра-
нова должина се користат различни
видови на гасови (хелиум-неон,
хелим-кадмиум, аргон, криптон, јагле-
роден диоксид, азот, ксенон флуо-
рид), солидни супстанци (рубин,
неодимиум, итербиум) или течни бои
и семикондуктори. 

Во медицината ласерите се корис-
тат во офталмологијата за терапија
на ретиналната патологија и во реф-
рактерната хирургија, во фототермич-
ката хирургија, во дерматологијата, во
васкуларната хирургија и на многу
други места. Примената на ласерите,
исто така, носи здравствени ризици, а
два критични органа се окото и кожа-
та. Во зависност од видот на ласерот
и неговата пробивна моќ може да
биде зафатена конјунктивата, корне-
ата, леќата или ретината со консеку-
тивните промени од типот на конјун-
ктивитис, фотокератитис, катаракт до
изгореници (фототермичко) или
фотохемиско оштетување на ретина-

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употреба 
и несаканите дејства од лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.

Проспан е еден од производите 
со кои брзо се влијае врз 
симптомот кашлица. Тоа е 
германски природен лек со 
долгогодишна традиција. 
Создаден во 1950 година за 
лекување на кашлица и 
бронхит, овој продукт и до 
денешен ден им помага во 
лекување како на малите, така 
и на големите. 

Ефикасноста и безбедноста се 
оценети како многу добри 
односно одлични и токму тоа го 
прави  препорачуван и 
претпочитан од страна на 
лекарите, фармацевтите и 
родителите во преку 108 
држави од светот. 

Ефикасна терапија на
кашлица и бронхит
за целото семејство
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та. Особено е опасно доколку ласер-
скиот сноп се рефлектира кон струк-
турите на ретината одговорни за соз-
давање на сликата, што може да
предизвика трајно и иреверзибилно
оштетување на видот.Кожните проме-
ни варираат од црвенило до изгоре-
ници и карцином на кожата. Пре вен -
тивните мерки се во ограничување на
изложеноста и примена на лични
заштитни средства за заштита на
очите и откриените делови на кожата. 

При употреба на ласери во меди-
цината, при термичката деструкција
на ткивата се создава т.н. ласер
генерирачки прав (“plume”). Тој во
себе, во зависност од типот на ласе-
рот, може да содржи хемикалии,
како што се формалдехид, цијаниди,
акролеин, бензен, јаглероден монок-
сид, полиароматични јагленоводо-
роди и други токсични гасови, но
може да содржи и биоаеросоли,
вируси, клетки на канцер, крвни
фрагменти, бактерии и спори. Овие
супстанции може да имаат иритати-
вен, канцероген, мутаген ефекти
или да предизвикаат инфекција.
Докажано е дека хуманиот папило-
ма вирус преживува и се наоѓа во
лебдечка форма во ласер генери-
рачкиот прав (6). Здравствените
ефекти од изложеност на ласер
генерирачки прав варираат од ири-
тација на носот, очите и грлото, мач-
нина, повраќање, назална конгес-
тија, стегање во градите, абдоми-
нални грчеви, замор и појава на сим-
птоми слични на грип. Овие симпто-
ми траат 24-48 часови и вообичаено
спонтано се повлекуваат, без трајни
секвели. Покрај заштитата на очите
и кожата, задолжително е заштита
на респираторниот систем со заш-
титна маска/рес пи ратор N/95.

Ултразвук: фреквентниот ранг на
нејонизирачко зрачење кое се корис-
ти во различните дијагностички
ултрасонографски техники (доплер
ултразвук, коскена дензитометрија,
ехокардиосонографија, фетална
ултрасонографија) се движи од 2-15
MHz. Ултразвукот се користи и во
физикалната медицина (ултразвучна
дијатермија). Иако ултразвукот се

смета како безбеден за здравјето на
пациентите и на професионално екс-
понираните работници, неопходно е
придржување кон безбедносните пре-
пораки и стандарди (7).

Ергономски ризици. Ергономијата
ги изучува можностите за прилагоду-
вање на работата и работните услови
кон човекот/работник и неговите
физички и функционални капацитети.
Во здравството има огромен број
работни операции кои се изведуваат
во ограничен простор и во принудна
положба на телото или се поврзани
со повторувани, репетитивни движе-
ња и дигање товар, што претставува
сериозен ергономски проблем и е
причина за појава на мускулоскелет-
ни промени и долно-лумбална болка.
На слика бр. 3 се прикажани неколку
примери на можности за минимизи-
рање на ергономските ризици во
здравството (8).

Психофизиолошки ризици на
работно место.
Психофизиолошките ризици на
работно местото се поврзани со
појавата на стрес, синдром на согору-
вање “burnout”, вознемирување на
работно место (mobing, bullying, psyc-
hological violence, harassment) и
насилство на работно место (закану-
вање, навредување и физичка агре-
сија). Стресот претставува втор
водечки здравствен проблем поврзан
со работата, веднаш по мускулоске-
летните промени и афектира 22% од
популацијата во ЕУ (25). Водечките
причини за појавата на сите психосо-
цијални ризици е недостаток на кон-
трола на прекумерното оптоварува-
ње, нецелисходни работни барања и
отсуство на поддршка од колегите
(хоризонтална) и од претпоставените
(вертикална). Последиците на стре-
сот врз организацијата на работа се
манифестираат со зголемено отсуст-
во од работа, проблеми со работната
дисциплина, намалено работно анга-
жирање, зголемување на повредите
на работа, зголемување на бројот на
грешки и слично. На индивидуално
ниво тоа се манифестира со емоцио-
нални реакции (иритабилност, анкси-

озност, проблеми со спиењето,
депресија, хипохондрија, отуѓување,
фамилијарни и други проблеми во
социјалното опкружување), когнитив-
ни реакции (тешкотии во концентра-
цијата, меморијата, учењето, тешко-
тии при донесувањето на одлуките) и
физиолошки реакции (грбни и сла-
бински болки, намалување на имуни-
тетот, срцевосадовни проблеми и
хипертензија, гастричен улкус и други
психосоматски болести (9,10). Пре вен -
ци јата е во подобра организација на
работата и управување со ресурсите.
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Јордан Минов,

Институт за медицина на труд на РМ, 
СЗО Колаборативен центар, Скопје 

Хро нич на оп струк тив на бе лод -
роб на бо лест (ХОББ). Спо ред ак ту ел -
на та вер зи ја на Гло бал на та ини ци ја ти -
ва за ХОББ (Global Initiative fro COPD –
GOLD), ХОББ се де фи ни ра ка ко Чес -
та бо лест ко ја мо же да се пре ве ни ра
и да се ле кува, а се ка рак те ри зи ра со
пер зис тен тно на ма лу ва ње на про -
то кот на воз дух низ диш ни те па -
тиш та што е обич но прог ре сив но и
пов рза но со за си лен ин фла ма то рен
од го вор на диш ни те па тиш та и бе -
ли те дро бо ви на штет ни чес тич ки
или га сови. На те жи на та на бо лес та
кај од дел ни па ци ен ти зна чај но вли ја -
ат ег зацер ба ци и те и прид руж ни те
бо лес ти (ко мор би ди тети).

ХОББ, спо ред ис ти от из вор, прет ста -
ву ва ед на од нај чес ти те хро нич ни рес -
пи ра тор ни бо лес ти на гло бал но ни во
со ог ро мен со ци о е ко ном ски то вар за
оп штес твото. Се про це ну ва де ка за -
чес те нос та на бо лес та из не су ва 4 до
10% кај по пу ла ци ја та по ста ра од 18 го -
дини, од нос но 8 до 12% кај по пу ла ци -
ја та по ста ра од 45 го дини, до де ка еко -
ном ски от то вар на бо лес та во зем ји те
на Ев роп ска та Уни ја во 2003 год. из не -
су вал око лу 3% од вкуп ни от здрав -
ствен бу џет на зем јите-членки.

Па то а на том ски те про ме ни ка рак те -
рис тич ни за ХОББ се срет ну ва ат во
диш ни те па тишта, бе лод роб ни от па -
рен хим и бе лод роб ни те крв ни са дови.
Ос нов на па то фи зи о лош ка ка рак те рис -
ти ка на бо лес та е пер зис тен та та и про-
г ре сив на ре дук ци ја на воз душни от про -
ток во бе ли те дро бо ви што се дол жи на
про ме ни те во ма ли те диш ни па тиш та
(оп струк ти вен брон хи о лит) и на дес -
трук ци ја та на бе лод роб ни от па рен хим
(ем фи зем). Два та ви да про ме ни се
срет ну ва ат кај си те бол ни од ХОББ, а
сте пе нот на нив на та по е ди неч на из ра -

зе ност ва ри ра од па ци ент до па ци ент.
Фак то ри на ри зик за нас та ну ва ње

на ХОББ се: ге нет ски те фак то ри (на
пр. вро де ни от a1-ан тит рип син де фи -
цит), маш ки от пол, нап ред на та та воз -
раст, из ло же нос та на чес тички, не а -
дек ват ни от раз вој на бе ли те дро бо ви
во гес та цис киот, до е неч киот, дет ски от
и адо лесцен тни от пе риод, чес ти те
рес пи ра тор ни ин фек ции во дет ството,
хро нич ни от брон хит, по стоеч ка аст ма
или брон хи јал на хи перре ак тив ност и
ло ши от со ци о е ко ном ски ста тус. Под
из ло же ност на чес тич ки се под раз би -
ра из ло же нос та на туту н ски от чад,
про фе си о нал ни те агенси, внат реш ни -
те ае ро по лу тан ти кои се ос ло бо ду ва -
ат од би о го ри ва та што се ко рис тат за
гот ве ње и гре е ње на до мо вите, ка ко и
над во реш ни те ае ро по лу тан ти (из дув -
ни те га со ви од со об ра ќа јот, ин дус -
трис ки те ае ро по лу тан ти и др.). И пок -
рај тоа што уло га та на из ло же нос та
на по е ди ни штет ни чес тич ки теш ко
мо же да се разгра ничи, а нај чес то по -
стои из ло же ност на по ве ќе штет ни
чес тич ки и га сови, пу ше ње то (ак тив но
и па сивно) се сме та за нај важ ни от по -
е ди не чен фак тор на ри зик за нас та ну -
ва ње на ХОББ. 

ХОББ во врска со ра бота/Про фе -
си о нал на ХОББ. Ре зул та ти те од број -
ни ис тра жу ва ња ука жу ва ат на зна чај но
вли ја ние на про фе си о нал на та из ло же -
ност на пра ши на (не ор ган ска и ор ган -
ска), га со ви и ча до ви во па то ге не за та
на ХОББ.

Спо ред ре зул та ти те од Тре то то на -
ци о нал но ис тра жу ва ње за здрав је то и
прех ра на та (The Third National Health
and Nutrition Examination Survey – NHA-
NES III) из ве де но во САД во прва та де -
це ни ја од овој век со вклу че ни 10.000
ис пи та ни ци на воз раст од 30 до 75 год.,
про це не то е де ка на вли ја ни е то на
про фе си о нал на та из ло же ност се дол -
жат 19,2% од слу ча и те од це ла та по пу -
ла ци ја бол ни со ХОББ, од нос но 31,1%
од слу ча и те кај не пу шач ка та по пу ла -

ци ја со ХОББ. Спо ред про цен ка та на
Celi, пак,  ба зи ра на врз мета-ана ли за та
на ре зул та ти те од по ве ќе ис тра жу -
вања, до ми нан тен ети о па то ге нет ски
фак тор кај 55-60% од слу ча и те на
ХОББ е туту н ски от чад, кај 20-25%
про фе си о нал на та из ло же ност, кај око -
лу 10% ае ро по лу тан ти те од жи вот на та
сре дина, а кај око лу 10% од си те слу -
чаи на ХОББ при чи на та за нас та ну ва -
ње на бо лес та ос та ну ва непоз ната. Со
дру ги збо рови, ре зул та ти те од ис тра -
жу ва ња та ука жу ва ат де ка кај се кој пет -
ти или чет вр ти бо лен со ХОББ про фе -
си о нал на та из ло же ност има при мар но
вли ја ние во нас та ну ва ње то на бо -
леста. Ри зи кот за нас та ну ва ње на
ХОББ во зем ји те ка де што кон тро ла та
на про фе си о нал на та из ло же ност сî
уш те не е на за до во ли тел но ни во си -
гур но е мно гу по ви сок от кол ку во зем -
ји те на Ев ро па и Се вер на Аме рика. 

Од дру га страна, ХОББ не ма кли нич -
ка суп ка те го ри ја ка де што јас но мо же
да се до ка же про фе си о нал на та ети о -
ло ги ја на бо лес та по ра ди тоа што на -
ма лу ва ње то на воз душни от про ток низ
бе ли те дро бо ви е пер зис тен тно и прог -
ре сивно, од нос но не е ре вер зи бил но
при пре кин на из ло же нос та ка ко во
слу ча јот на про фе си о нал на та астма.
Уло га та на про фе си о нал ни те аген си
во нас та но кот и прог ре си ја та на бо лес -
та се те ме ли врз ре зул та ти те од по ве -
ќе епи де ми о лош ки и ек спе ри мен тал ни
сту дии. Во струч на та и на уч на та јав -
ност сî уш те не е при фа тен единствен
тер мин со кој се оз на чу ва ХОББ нас та -
на та првен стве но ка ко ре зул тат на из -
ло же нос та на пра шини, га со ви и ча до -
ви на ра бот но то место, ту ку се ко рис -
тат по ве ќе тер мини, как ви што се: ин -
дус трис ки брон хит, ХОББ во врска со
ра бо та та (Work-related COPD), про фе -
си о нал на ХОББ (Occupational COPD),
ХОББ пре диз ви ка на од ири тан си
(Irritant-induced COPD) и др.

Во Лис та та на про фе си о нал ни бо -
лес ти на Р. Ма ке до ни ја од 2004 год.
вклу че на е са мо ХОББ кај руд да ри те

Хронична опструктивна белодробна 
болест и професионална изложеност
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во под зем нит руд ни ци на јаг лен (307.
Хро ни чен оп струк ти вен брон хит или
ем фи зем кај ру да ри во под зем ни руд -
ни ци на јаг лен) при што ка ко кри те ри у -
ми за ут врду ва ње на про фе си о нал на -
та ети о ло ги ја на бо леста, пок рај дру -
гите, се на ве де ни уред ни от спи ро мет -
рис ки на од на бол ни от пред вра бо ту -
ва ње на ак ту ел но то ра бот но мес то и
до каз де ка тој от се ко гаш бил не пу шач.

Од дру га страна, на Лис та та на про -
фе си о нал ни бо лес ти на Ме ѓу на род на -
та ор га ни за ци ја на тру дот (МОТ)
(International Labor Organization - ILO)
ко ја ги да ва смер ни ци те за из ра бот ка
на лис ти те на про фе си о нал ни бо лес ти
во од дел ни земји, но не ма об врзу вач ки
ка рак тер, вклу че ни се слу ча и те на
ХОББ кај ра бот ни ци те из ло же ни на јаг -
ле нова, дрвена, тек стил на и хар ти е на
пра шина, ка ко и на пра ши на та што
сод ржи сло бо ден си ли ци ум ди ок сид и
пра ши на та на ко ја што се из ло же ни
зем јо дел ци те (2.1.9. Chronic obstructive
pulmonary disease caused by inhalation
of coal dust, dust from stone quarries,
wood dust, dust from cereals and agricul-
tural work, dust in animal stables, dust
from textiles, and paper dust, arising from
work activities) не за вис но од пу шач ки от
ста тус на бол ните.   

Ре зул та ти од епи де ми о лош ки ис -
тра жу вања. Ре зул та ти те од по ве ќе
епи де ми о лош ки ис тра жу ва ња из ве де -
ни во раз лич ни де ло ви од све тот ука жу -
ва ат де ка про фе си о нал на та из ло же -
ност на од дел ни ви до ви пра шини, га со -
ви и ча до ви е пов рза на со зго ле ме на
за чес те ност на ХОББ кај из ло же ни те
ра бот ници, од нос но де ка за чес те нос та
на ХОББ во од дел ни про фе сии е мно гу
по ви со ка од неј зи на та за чес те ност во
оп шта та по пу ла ци ја по ста ра од 18 год.
и се дви жи од 10 до 16%. Нај ви сок ри -
зик за нас та ну ва ње на ХОББ по стои кај
сле дни ве гру пи ра бот ници: гра деж ни
ра бот ни ци - ѕи дари, гра деж ни ра бот ни -
ци во из град ба на ту нели, ра бот ни ци во
про из вод ство на це мент, ру да ри во
руд ни ци за јаг лен и ме тали, зем јо дел ци
и тек стил ни ра бот ници.

Ре зул та ти те од по ве ќе ис тра жу ва ња
ука жу ва ат на по ви со ка за чес те ност на
ХОББ кај ра бот ни ци те што се про фе си -
о нал но из ло же ни на пра ши ни от кол ку
кај ра бот ни ци те со про фе си о нал на из -

ло же ност на га со ви и ча дови. Ис то така,
ре зул та ти те од по ве ќе ис тра жу ва ња
ука жу ва ат на по из ра зен ефект на про -
фе си о нал на та из ло же ност во нас та ну -
ва ње то на ХОББ кај же ни те от кол ку кај
ма жите, што се сме та де ка се дол жи на
нив на та по го ле ма осет ли вост на деј -
ство то на про фе си о нал ни те по лу танти. 

Во Ин сти ту тот за ме дици на на тру -
дот на Р. Ма ке до ни ја од не го во то ос но -
ва ње до де нес из ве де ни се по ве ќе
епи де ми о лош ки сту дии за за чес те нос -
та на хро нич ни от брон хит и ХОББ во
од дел ни про фе сии, а до би е ни те ре -
зул та ти се слич ни со ре зул та ти те до -
би е ни од слич ни ис тра жу ва ња во дру -
ги те ев роп ски земји. Така, за чес те нос -
та на хро нич ни от брон хит кој често, но
не се ко гаш прет хо ди на по ја ва та на
ХОББ, се дви жи од 19,5% кај гра деж -
ни те ра бот ници, 18,4% кај ра бот ни ци -
те во про из вод ство то на рас ти тел ни
ча еви, 17,6% кај зем јо дел ците, 16,3%
кај хи ги е ни ча рите, 14,2% кај тек стил -
ни те ра бот ни ци до 8,1% кај ад ми нис -
тра тив ни те ра бот ници. Спо ред ре зул -
та ти те од ис тра жу ва ње то на ХОББ кај
ѕи дари-не пу шачи, не го ва та за чес те -
ност из не су ва 14,9% и е ста тис тич ки
зна чај но по ви со ка од неј зи на та за чес -
те ност кај кон трол на та гру па сос та ве -
на од ад ми нис тра тив ни ра бот ни ци
(4,3%) ком пе лемн тар ни по воз раст и
пу шач ки ста тус со гра деж ни те ра бот -
ници. Ре зул та тите, пак, од ис тра жу ва -
ње то на ХОББ кај тек стил ни ра бот нич -
ки (тка јачки)-не пу шачи, ис то та ка ука -
жу ва ат на ста тис тич ки зна чај но по ви -
со ка за чес те ност на ХОББ кај овие ра -
бот нич ки (11,4%) во спо ред ба со неј зи -
на та за чес те ност кај ад ми нис тра тив ни
ра бот нички-не пу ша чи со слич на воз -
раст со тка јач ки те (2,3%).

Ре зул та ти од ек спе ри мен тал ни
ис тра жу вања. Ре зул та ти те од ек спе -
ри мен тал ни те ис тра жу ва ња на ани ма -
лен мо дел ука жу ва ат дека, пок рај туту -
н ски от чад, единстве но не кои про фе -
си о нал ни аген си мо жат да ги ини ци ра -
ат нај важ ни те па то фи зи о лош ки ме ха -
низ ми ка рак те рис тич ни за па то ге не за -
та на ХОББ.

Вро де ни от дис ба ланс по ме ѓу про те -
и на зи те и ан тип ро те и на зите, на пр.
вро де ни от де фи цит на a1-ан тит рип -
син (a1-At), со зго ле ме на ак тив ност на

про те и на зи те што ре зул ти ра со дес -
трук ци ја на ал ве о лар ни от ѕид и хи пер -
сек ре ци ја на му кус во диш ни те па тиш -
та е рет ка бо лест што се ма ни фес ти -
ра со по ја ва на ХОББ во дет ска та воз -
раст. Де фи ци тот на ан тип ро е ти на зи
мо же да би де и стек нат, а ос вен од
туту н ски от чад, мо же да би де пре диз -
ви кан и од пра ши на та што сод ржи си -
ли ци ум ди ок сид, јаг ле но ва та пра -
шина, ен до ток си нот од ор ган ска та
пра шина, ча дот од за ва ру вање, сул -
фур ни от ди ок сид, ка ко и од пра ши ни -
те и ча до ви те што сод ржат кад ми ум и
ва на диум. Од дру га страна, ре зул та ти -
те од по ве ќе ек спе ри мен тал ни сту дии
на ани ма лен мо дел ука жу ва ат де ка
ок си да тив ни от стрес кој прет ста ву ва
ва жен ме ха ни зам во па то ге не за та на
ХОББ до ве ду вај ќи до ак ти ва ци ја на
ин фла ма тор ни те клет ки во диш ни те
па тиш та и бе лод роб ни от па рен хим
мо же да би де пре диз ви кан од туту н -
ски от чад, ка ко и од си ли ци ум ди ок -
сид, чад од за ва ру вање, ди зел чес тич -
ки и азот ни ок си ди не за вис но од ефек -
тот на туту н ски от чад. 

Од осо бе но зна че ње за бе лод роб на -
та па то ло ги ја е дол го го диш на та из ло -
же ност на не ор ган ска пра ши на што
сод ржи сло бо ден си ли ци ум ди ок сид,
со ог лед на не го ва та го ле ма ре ак тив -
ност и ши ро ка та зас та пе ност во по ве -
ќе сто пан ски гран ки (гра деж ниш тво,
ру дар ство, зем јо дел ство и др.). Кај ра -
бот ни ци те из ло же ни на сло бо ден си -
ли ци ум ди ок сид мо же да дој де до по ја -
ва на ХОББ, си ли ко за или бе лод ро бен
кар ци ном, а кај не кои ра бот ни ци се
срет ну ва по ја ва на две или си те три
бо лести, при што се сме та де ка до нас -
та ну ва ње на ХОББ кај пре дис по ни ра -
ни те ра бот ни ци до а ѓа при из ло же ност
на мно гу по нис ки концен тра ции на
сло бо ден си ли ци ум ди ок сид во спо -
ред ба со тие кои до ве де у ва ат до по ја -
ва на си ли коза.

Ре зул та ти те од ек спе ри мен тал ни те
ис тра жу вања, ис то така, су ге ри ра ат
де ка при ис тов ре ме на из ло же ност на
туту н ски чад (ак тив но или па сив но пу -
шење) и не кои про фе си о нал ни аген си
(на пр. си ли ци ум ди ок сид, ен до ток син
и чад од за ва ру вање) нив ни от ефект
во од нос на нас та ну ва ње то на ХОББ
не е ади ти вен (збир од два та по е ди -
неч ни ефекти), ту ку мул тип ли ка ти вен.                      
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Ди јаг но за и трет ман. Клуч ни еле -
мен ти во ди јаг нос ти ка та на ХОББ се:
анам не за та со ра бот на та анам неза,
спи ро мет ри ја та и ева лу а ци ја та за при -
сус тво на ко мор би ди тети. 

Ди јаг но за та на ХОББ е сус пек тна кај
се кој па ци ент со дис п неа, каш ли ца
и/или про дук ци ја на спутум со анам не -
за за из ло же ност на фак то ри те на ри -
зик (туту н ски чад, про фе си о нал ни по -
лу тан ти и/или чад од би о го ри ва та што
се ко рис тат за гот ве ње и гре е ње во до -
мо вите), а се пот врду ва со спи ро мет -
рис ки от на од на вред ност на пост-
брон хо ди ла та тор ни от ин декс
FEV1/FVC по нис ка од 0,7 (Сли ка 1). 

Нај важ ни по да то ци од анам не за та
се: вид, тра е ње и ин тен зи тет на сим -
пто мите, на ви ка за пу ше ње ци га ри и
из ло же ност на внат реш ни те ае ро по лу -
тан ти што се ос ло бо ду ва ат од би о го -
ри вата. Нај важ ни по да то ци од ра бот -
на та анам не за се по да то ци те за ви дот,
тра е ње то и ин тен зи те тот на из ло же -
нос та на ак ту ел но то и прет ход ни те ра -
бот ни мес та и по да то ци те за ис тов ре -
ме на из ло же ност на ае ро по лу тан ти и
туту н ски чад на ра бот но то место.

Со ог лед на тоа што ко мор би ди те ти -
те (кар ди о вас ку лар ни бо лести, ме та -
бо лен син дром, дисфун кци ја на склет -
ни те мус кули, ос те о по роза, деп ре си ја
и бе лод ро бен канцер) се чес то при сут -
ни кај па ци ен ти те со ХОББ, тие тре ба
ак тив но да се ба ра ат и да се ле ку ва ат
спо ред ак ту ел ни те препо ра ки за ни вен
трет ман.

Трет ма нот на ХОББ се сос тои од
нефар ма ко лош ки мер ки и фар ма ко -
лошки. Ос нов ни еле мен ти на нефар -
ма ко ложки от трет ман на ХОББ се
пре кин на из ло же нос та на фак то ри те
на ри зик (туту н ски чад, про фе си о нал -
ни по лу тан ти и чад од би о го ри вата)и
ре ха би ли та ци ја на бол ните. Фар ма -
ко лош ки от трет ман на ХОББ се сос -
тои од хро ни чен трет ман на ста бил -
на та ХОББ и трет ман на акут ни те ег -
зацер ба ции. Кла си фи ка ци ја та на па -
ци ен ти те со ХОББ спо ред ком би ни -
ра ни от прис тап (сте пен на те жи на на
сим пто мите, сте пен на те жи на на
спи ро мет рис ко то на ру шу ва ње и ри -
зик од ег зацер ба ции) на па ци ен ти од
гру пи те A, B, C и D е ос но ва за фар -
ма ко лош ки от трет ман на бо леста.
Нај важ ни ле ко ви кои се при ме ну ва ат

во трет ма нот на ста бил на та ХОББ се:
крат ко и дол го деј ству вач ки те b2-аго -
нис ти и ан ти хо ли нер гици, ме тилксан -
ти ни те и ин ха ла тор ни те кор ти кос те -
ро и ди (ИКС). Во по следни ве го ди ни
се ин тен зи ви ра те ра пи ја та со ком би -
ни ра ни ле кови, ка ко на пр. двој ни те
ком би на ции на дол го деј ству вач ки b2-
аго нист со ИКС (формо те рол со бек -
ло ме та зон, сал ме те рол со флу ти ка -
зон и др.) и дол го деј ству вач ки b2-аго -
нист со дол го деј ству вач ки ан ти хо ли -
нер гик, а нап ра ве ни се и трој ни ком -
би на ции (дол го деј ству вач ки b2-аго -
нист и ан ти хо ли нер гик со ИКС). Трет -
ма нот на акут ни те ег зацер ба ции, во
за вис ност од сте пе нот на нив на та те -
жина, се сос тои од при ме на на ан ти -
би о ти ци и сис тем ски кор ти кос те ро -
иди, ок си ге но те ра пија, вен ти ла тор на
под дршка и др. 

Пре венција. При мар на та пре венци -
ја на ХОББ се сос тои од мер ки и ак тив -
нос ти за ре дук ци ја или ели ми на ци ја на
фак то ри те на ри зик за нас та ну ва ње на
бо леста. Ан ти пу шач ки те ак тив нос ти
тре ба да би дат на со че ни и кон не пу -
ша чи те (да не поч нат да пу шат) и кон
пу ша чи те (да пре ки нат да пу шат и да
се спре чи ре ци ди виз мот). Во од нос на
про фе си о на ни те ае ро по лу танти, нај -
важ ни мер ки се кон тро ла на про фе си -
о нал на та из ло же ност (неј зи но од ржу -

ва ње во рам ки пред ви де ни со за кон -
ска та ре гу ла тива) и стриктно спро ве ду -
ва ње на за кон ска та мер ка за заб ра на
на пу ше ње то на ра бот но то место.

Спро ве ду ва ње то на пе ри о дич ни те
ме дицин ски прег ле ди на вра бо те ни те
има при мар но зна че ње за се кун дар на -
та пре венција, од нос но за ра но от кри -
ва ње на бо лес та и ра на ин тер венци ја
во неј зи ни от тек. Тер ци ер на та пре -
венци ја се сос тои од трет ман и ре ха би -
ли та ци ја на ли ца та со кли нич ки ма ни -
фес тна бо лест.   
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Airway obstruction in never smokers: results
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1364-1372. 

3.  Global Initiative for Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (Updated 2014). Дос тап но
на: http://www.goldcopd.org/ (прис та пе но
27.12.2014).

4.  Ми нов Ј. Бо лес ти на бе ли те дро бо ви и плев -
ра та пов рза ни со про фе си о нал на та ек спо зи -
ција. Скопје: Прис топ МК & Ин сти тут за ме -
дици на на тру дот на Р. Ма ке до нија, 2009. 

5.  За кон за без бед ност и здрав је при ра бота.
Сл. вес ник на РМ бр. 92/07. 

Слика 1. Спирометриски наод кај градежен работник-непушач со ХОББ

А. Пред примена на бронходилататор

Б. По примена на бронходилататор
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За дијагностицирање на хроничен
професионален дерматитис се
користи patch-тест како важна алатка
од медико-легален аспект при дока-
жувањето на професионалните
болести (Правилник за листата на
професионалните болести, “Сл. вес-
ник на РМ”, бр. 88/04). Patch- тестот
спаѓа во групата провокациски тесто-
ви бидејќи при неговото изведување
настанува директна провокација на
органот (кожата) со суспектен агенс
од работното место.

Повеќе од 3.700 од 85.000 хемиски
материи од животната и работната
средина се идентифицирани како
контактни алергени, но најзначајни се
40-тина од нив. Професионалниот
контакт дерматитис е најзастапен кај:
земјоделските работници, козметича-
рите, преработувачите на храна,
хемиските работници, чистачките,
градежните работници, пекарите,
цвеќаритe, готвачите, електричарите,
фризерите, здравствените работни-
ци, машинистите, работниците во
автомобилската, металската, козме-
тичката, фарамацевтската индус-
трија и др.

Предиспозицијата за појава на
болеста е поврзана со избегнување
на личните заштитни средства на
работното место, како и со работата
во услови на зголемена влажност и
повторувана изложеност на сурфак-
танти. Најчести контактни алергени
од работните места се: акрилатите,
алкохолите, хромот и хроматите,
кобалтот, никелот, различните масла,
растворувачите, дезинфициенсите,
епокси смолите, нафтените дерива-
ти, растенијата, конзервансите, сапу-

ните, јајцата, млекото и месото во
прехранбената индустрија и др.
Истражувањата покажуваат дека
повисоки стапки на сензибилизација
се регистрирани кај вработените во
индустријата за храна, а највисока
корелација со клинички манифестна
сензитивност е утврдена за никелот.

Техника на апликација
Тестот се аплицира при клинички

сомнеж за контактна алергија со
хемиски материи кои се релевантни
за проблемот.

За да се спроведе соодветен
patch-тест, за секој алерген е потреб-
на идентификација и одредување на
неговата минимална концентрација
која може да предизвика алергиска
реакција, а за иритациските концен-
трации потребно е одредување на
нулто ниво. Вазелинот е најчесто
употребуваната средина за диспер-
зија на алергените, но за некои алер-
гени е потребна течна средина - хид-
рогел или пропилен гликол. Грешки
во дијагнозата можат да се појават
доколку не се внимава на средината
во која е дисперзиран алергенот.

Patch -тест панелите може да
бидат стандардизирани, комерцијал-
но подготвени или истите да бидат
нестандардизирани - прилагодени на
пациентот. Посебни китови се комер-
цијално достапни за одредени про-
фесии (фризери, машинисти) или
посебни форми на експозиција (чев-
лари, билкари, фотоалергени).
Според податоците од процената на
експозицијата на работното место,
кон основните алергени може да се
додадат и дополнителни patch- тесто-
ви (најмногу до 65 теста).

Основните patch-алергени се вклу-
чени во различни стандардни серии,
со одредени варијации и тоа:
Европска, TRUE тест, Западно-амери-
канска и Интернационална стандар-

дна серија. Најчесто се применува
Европската стандардна серија која ги
вклучува: калиум бихромат, 4-phenyle-
nediamine (PPD), тиурам мешавина,
неомицин сулфат, кобалт хлорид, бен-
зокаин, никел сулфат, клиокинол, коло-
фониум, парабен мешавина, N-isopro-
pyl-N-phenyl-4-phenylenediamine, лано-
лин алкохол, меркапто мешавина,
епокси смоли, Balsamum Peruvianum,
4-tert-butylphenol formaldehyde,  mer-
captobenzothiazole, формалдехид,
мешавина од мириси, мешавина на
сескцитерпен лактони, quarternium-15,
примин, Cl+Me-isothiazolinone, будезо-
нид, тиксортол пивалат и метилдибро-
мо-глутаронитрил (MDBGN). Не е
можно да се набројат индустриските
гранки, сектори и работни места
кадешто постои професионална екс-
позиција на основните patch-алергени,
бидејќи и тие се речиси насекаде.
Задача на специјалистот по медицина
на трудот е изложеноста и ризиците да
бидат детектирани, а работниците
информирани за потенцијалните алер-
гогени материи поврзани со професио-
налната експозиција.

Најчести тестови за скрининг на
контактните алергени се стандарди-
зираните Finn Chambers системи и
панелите на TRUE - тестот. 

Finn Chambers е најпопуларниот
систем кој најчесто користи осум
милиметарски алуминиумски комори
кои овозможуваат точна квантифика-
ција на дозата на алергенот на едини-
ца површина од кожата. Одделните
комори се пополнуваат со контактни
алергени и се аплицираат во момен-
тот на тестирањето. Коморите се
аплицираат на кожата и се фиксира-
ат со хипоалергенска лента. По го -
лемите 12 мм Finn комори се поко-
рисни за релатвно слаби сензибили-
зирачки супстанции или кога е потре-
бен тест за докажување на иритацис-
ка реакција.  

Нови практични аспекти на patch 
- тестот во медицината на трудот
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TRUE - тестот содржи 23 општи
контактни алергени и контрола кои
се претходно инкорпорирани во сис-
тем за ослободување (dried in gel) на
подлога од полиестер. По аплика-
цијата на кожата, гелот се навлажну-
ва од трансепидермалната вода и
алергените се ослободуваат за
манифестација на евентуална кон-
тактна реакција. 

Некои контактни алергени (анти-
биотици, морков, целер, грејпфрут,
лимон) можат да предизвикаат фото-
контактен или фототоксичен контакт
дерматитис, па во тие случаи се
аплицираат фото patch-тестови при
што алергените претходно се изложу-
ваат на УВ-А зрачење во рангот од
320 до 400 нанометри.

Поради тоа што со patch-тестот се
детектира одложена алергиска реак-
ција, тој се чита по 48 часа (20 мину-
ти по одлепувањето), a потоа по 96
часа (понекогаш е потребно читање
по само 72 часа), а за слаби сензиби-
лизациски супстанции читањето се
изведува и по 7 дена. Дескриптивна
скала за читање на тестот е развиена
од страна на Меѓународната истра-
жувачка група за контакт дерматитис
која претставува стандард за интер-
претација (слика 1 до слика 5).

Ограничувања на patch-тестот
Главни ограничувања на 
patch-тестот се:
� изборот на релевантни контакт –

алергени;
� минималната концентрација за

предизвикување реакција е раз-
лична кај различните алергени и
таа варира;

� постои недостаток на информаци
за нивоата на алергените кои
предизвикуваат иритација; 

� реакцијата зависи од тоа дали
алергенот е инкорпориран во
вазелин или во воден раствор;

� не постои можност да се одвои
иритацискиот од алергискиот
одговор и појавата на “angry
back” syndrome или синдром на
надразнета кожа;

� кај општата популација тешко се
воспоставува корелација помеѓу
позитивните реакции на тестот
со клиничката историја на болес-
та, бидејќи често пациентот не се

сомнева на ниту еден алерген; 
� аплицирањето е на соодветна

област од кожата;
� интра и интер-опсеревирачки

варијации при читање на тестот;
� појавата на лажно негативни и

лажно позитивни реакции;
� неможноста за корелација на

тестот со експозицијата;
� проблеми со репродуцибилноста

(но таа се зголемува со стандар-
дизацијата на тестовите) и

� податоците за работното место
се важни, бидејќи понекогаш не
се добива точен увид во начинот
на работа (употреба на абразиви,
честа употреба на иртирачки
сапуни, миење на рацете со
растворувачи и др.) и затоа може
да се добијат лажно негативни
резултати.

Несакани реакции при 
изведување на patch - тестот
При изведувањето на patch-тестот

можна е појава на следниве несакани
реакции:

� системски алергиски контакт дер-
матитис по path- тестот, иако тој
е редок; 

� сензибилизација на несензиби-
лизиран пациент - особено кај
цвеќари (со алергени од бршлен)
или работници во хемиската
индустрија со анилински бои; 

� реактивација - појава на локални
реакции на местото на тестира-
ње кои се забележуваат по перо-
рална провокација со храна која
содржи вештачки ароми и мири-
си, зачини, лекови, по инхалација
на budesonide при астма или по
контакт со  никел или злато и

� иритациска и/или зголемена
алергиска реакција - доколку кон-
центрацијата на супстанцијата
употребена при patch- тест е пре-
многу голема.

Модифицирани patch -тестови 
Традиционалниот patch-тест се

модифицира во зависност од целта
на испитувањето. Aтописки patch-
тест (АPT) и повторувачки тест со
отворена апликација - Repeated
Open Application Test (ROAT) се
варијанти кои даваат нови сознанија
во научно-истражувачката работа, но
засега тие не се применуваат рутин-

Слика 1. Иритациска реакција (брзо се повлекува)

Слика 2. Сомнителна реакција +/-

Слика 3. Слабо позитивна реакција +       

Слика 4. Силно позитивна реакција   ++

Слика 5. Екстремно позитивна реакција +++
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ски. Тие не се стандардизирани и
нема униформност во подготовката
на препаратите. Во последно време
се прават обиди за да се развие сис-
тем за евалуација кој ќе има клинич-
ка релевантност.

Атописки patch- тест (APT)
Со него се тестира потенцијалот на

аероалергените, храната и лековите
да предизвикаат одложена реакција
и атописки дерматитис. Тој претставу-
ва дополнување на ИгЕ посредувана-
та инхалаторна алергија или алергија
на храна и лекови. APT се применува
и кај пациенти со еозинофилен езо-
фагит. Поради мешаниот кожен одго-
вор, хистолошки е покажано дека кај
позитивнаta APT- реакција се присут-
ни и епидермални ИгЕ на површина-
та на CD1a+ клетките.

Во една мултицентрична европска
судија е покажано дека при иследува-
њето на инхалаторната алергија кај
пациенти со атописки дерматитис,
APT има поголема специфичност за
некои алергени во споредба со кож-
ните prick-тестови или  одредувањето
на специфични ИгЕ антитела.

Кај професионалната астма, во
некои случаи, преку patch-тест може
да се детектира одложената хипер-
сензитивност (пр. кај изложеност на

формалдехид или слични супстан-
ции) која покажува корелација со спе-
цифичниот бронхопровокациски тест
и одложената бронхоконстикција. 

Алергијата на храна може да се
манифестира како спектар на кожни,
респираторни и гастроинтестинални
симптоми, предизвикани од ИгЕ
и/или клеточно посредувани реакции.
Комбинацијата на позитивен APT со
високи вредности на специфични ИгЕ
антитела за кравјо млеко или јајце го
намалува значењето на провокацис-
ките тестови за храна, а комбина-
цијата на атописки patch- тест и ора-
лен провокациски тест со храна пре-
тставува основа за избегнување на
непотребната елиминициска диета.

Повторувачки тест 
со отворена апликација 
(Repeated Open Application Test -ROAT)
Се користи за слаби сензибилиза-

тори со мала перкутана апсорпција.
Пентрацијата на супстанциите, до -
кол ку е потребно, се зголемува со
повторувани апликации на атхезивни
ленти пред да се аплицира контакт-
ниот алерген. 

Кај цвеќари кои одгледуваат луко-
вици се препорачуваат отворени
patch-тестови, бидејќи при иследува-
њето на контактната алергија на сеск-

витерпен лактоните и тулипозидите
со затворен patch-тест, овие алергени
имаат голем сензибилизаторски
потенцијал.

Посебен patch-тест, како дополну-
вање на затворен или отворен тест,
се применува за производи кои се
ставаат на кожата како маскара или
за лосиони. Суспектниот контактен
алерген се аплицира на антекубитал-
ната фоса, поплитеалната  област
или зад ушите, два пати дневно, во
текот на една недела со цел евенту-
алната реакција да се опсервира на
отворено.

Во фармацевтската индустрија
може да се јави и проблемот на алер-
гија на лекови. За нивно тестирање
се користи отворен или затворен
patch-тест. Притоа, највисоката кон-
центрација на лекот е 30% при подго-
товка на хомогена дисперзија во
вазелин, вода или алкохол, а за да се
избегне евентуална сериозна реак-
ција се користат и разредувања од 1
до 10% за посебни лекови. Во текот
на процедурата, обвивката на лекот
посебно се тестира. Со оглед на тоа
што некои лекови предизвикуваат
брзи реакции, читањето се реализи-
ра по 20 минути, 48 часа, 96 часа и 7
дена.

Patch-тестот во Институтот за
медицина на трудот на Р. Македонија,
Колаборативен центар на СЗО и
Европски колаборативен центар на
GA2LEN за алергии и астма се при-
менува повеќе од 30 години.
Проблемот со стандардизацијата на
алергените е главен проблем и кај
нас. Но, љубопитноста и креативнос-
та треба да ја поттикне желбата за
научната вистина кај специјализанти-
те и младите специјалисти по меди-
цина на трудот. 
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Стрес пов рзан со ра бо та та  
Пси хо со ци јал ни те (стре со гени)

фак то ри на кои се ек спо ни ра ни ра -
бот ни ци те се ре зул тат на ус ло ви те и
ба ра ња та на ра бот но то место. Емо -
ци о нал ни те ис кус тва или пси хо лош -
ки те ба ра ња кои ја на ру шу ва ат при -
род на та рам но те жа на ор га низ мот
при што се по ја ву ва ре ак ци ја на при -
ла го ду ва ње сле де на со од ре де ни
фи зи о лош ки и пси хо лош ки ма ни фес -
та ции коишто мо жат да до ве дат до
по ја ва на бо лест во ли те ра ту ра та се
оз на че ни ка ко стрес. Хро нич ни от
стрес пов рзан со ра бо та та кој нас та -
ну ва при про лон ги ра на ек спо зи ци ја
на стре со ге ни те фак то ри на ра бот но -
то мес то прет ста ву ва ште тен или
емо ци о на лен од го вор на ор га низ мот
во ус ло ви ко га при ти со ци те и ба ра -
ња та на ра бот но то мес то не се сов па -
ѓа ат со зна е њата, спо соб нос тите, ка -
па ци те ти те или пот ре би те на ра бот -
ни кот. Со дру ги збо рови, стре сот пов -
рзан со ра бо та та се опи шу ва ка ко
емо ци о нална, ког ни тивна, би хеј ви о -
рал на и фи зи о лош ка ре ак ци ја на не -
са ка ни те и штет ни те ас пек ти од ра бо -
тата, ра бот на та сре ди на и ор га ни за -
ци ја та на ра бо тата.

До кол ку ра бо та та е доб ро ди зај ни -
ра на и до кол ку ра бот ни ци те го до жи -
ву ва ат при ти со кот на ра бот но то мес -
то ка ко при фат лив, тие се чув ству ва -
ат мо ти ви ра ни да ра бо тат и учат, а
пре диз ви кот им да ва пси хо лош ка и
фи зич ка енер ги ја да ги сов ла да ат ра -
бот ни те за дачи. Ко га при ти со кот во
те кот на ра бо та та е пре ку ме рен или
ко га тој не се уп ра ву ва со од ветно, ка -
ко и во си ту а ци и те ко га зна е ња та и
спо соб нос ти те на ра бот ни кот не се

до вол но ис ко рис тени, до а ѓа до ма ни -
фес та ци ја на ефек ти те на стре сот.

Спо ред Ев роп ска та агенци ја за
без бед ност и здрав је при ра бо та
(European Agency for Safety and
Health at Work), кај 25% од ра бот ни -
ци те е при сут но вли ја ни е то на стре -
сот пов рзан со ра бо тата, а по ве ќе од
50% од из гу бе ни те ра бот ни де но ви
се пов рза ни со него. Ев роп ска та
фон да ци ја за по доб ру ва ње на жи -
вот ни те и ра бот ни те ус ло ви
(European Foundation for the
Improvement of Living and Working
Conditions) ис так ну ва де ка кај речиси
по ло ви на од ра бот ни ци те се при сут -
ни мо но то ни ра бот ни за дачи. Се то
ова се пот врду ва и пре ку ре зул та ти -
те од ис тра жу ва ња та на Northwestern
National Life спо ред кои ед на чет -
врти на од вра бо те ни те сме та ат де ка
ра бо та та е нај зна чај ни от стре со ген
фак тор во нив ни от жи вот. 

Во сту ди ја та спро ве де на во 2004
го ди на од стра на на Ин сти ту тот за
ме дици на на тру дот на РМ, Ко ла бо -
ра ти вен цен тар на СЗО, ка ко нај зна -
чај ни стре со ге ни фак то ри кај здрав -
стве ни те ра бот ни ци од раз лич ни про -
фи ли и деј нос ти се ис так ну ваат: ра -
бо та та со па ци ен ти со неп ред вид ли -
во од не су вање, ра бо та та со не из ле -
чи ви бо лести, нис ко то вред ну вање,
ма ли те мож нос ти за нап ре ду ва ње и
не дос та то ци те во ор га ни за ци ја та на
ра бо тата. Во рам ки те на ме ѓу на род -
ни от FP7 Про ект “По доб ру ва ње на
ква ли те тот и без бед нос та во бол ни -
ците: пов рза ност по ме ѓу ор га ни за -
цис ка та кул тура, син дро мот на со го -
ру ва ње и ква ли те тот на здрав стве ни -
те ус луги” (ORCAB) Ин сти ту тот ка ко
рам ноп ра вен пар тнер ре а ли зи ра ше
не кол ку сту дии, ме ѓу кои и таа во ко -
ја се по ка жа де ка фак то ри те од ра -
бот но то мес то кои пре диз ви ку ва ат
стрес кај здрав стве ни те ра бот ници
до ве ду ва ат и до на ма лу ва ње на ква -
ли те тот на здрав стве ни те ус лу ги за
па ци ен тите.

Фак то ри кои пре диз ви ку ва ат по -
ја ва на стрес пов рзан со ра бо тата
По да то ци те од ли те ра ту ра та го ис -

так ну ва ат зна че ње то на ин ди ви ду ал -
ни те ка рак те рис ти ки на ра бот ни кот и
ус ло ви те на ра бот но то мес то ка ко
при чи ни за стре сот пов рзан со ра бо -
тата. 

Спо ред СЗО, по стојат де вет гру пи
на фак то ри кои пре диз ви ку ва ат по ја -
ва на стрес пов рзан со ра бо тата:

1. Сод ржи на на ра бот ни те за да чи (мо -
но то ни ра бот ни за дачи; ра бот ни за -
да чи кои пре диз ви ку ва ат од бив -
ност).

2. Ра бот но оп то ва ру ва ње и бр зи на
на ра бо та та (ра бо та под вре мен -
ски при ти соци; прем но гу или пре -
мал ку ра бота).

3. Ра бот но вре ме (долго, неф лек си -
бил но и неп ред вид ли во ра бот но
време).

4. Учес тво и кон тро ла (не дос та ток на
учес тво во од лу чу ва њето; не дос та -
ток на вли ја ние над ра бот ни те за -
да чи или ра бот но то време).

5. Нап ре ду ва ње во ка ри е рата, ста ту -
сот и пла та та (не дос та ток на мож -
нос ти за нап ре ду вање; пре ма ло
унап ре ду ва ње во спо ред ба со зас -
лу гите).

6. Уло га во ра бот на та ор га ни за ци ја
(по стоја но со о чу ва ње со проб ле -
ми те на дру ги луѓе).

7. Ме ѓу чо веч ки од но си (ло ши од но си
со ко ле ги те и прет поста ве ните; мо -
бинг и на сил ство на ра бот но то
место).

8. Ор га ни за цис ка кул ту ра (тим ска,
раз војна, хи е рар хис ка и ра ци о -
нална).

9. Врска по ме ѓу до мот и ра бо та та
(кон фликт по ме ѓу ба ра ња та во до -
маш на та и ра бот на та сре дина; не -
дос та ток на под дршка во до маш -
на та сре ди на за проб ле ми те на ра -
бот но то мес то и об ратно).

Стрес поврзан со работата 
и синдром на согорување
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Син дром на со го ру ва ње 
(Burnout syndrome)
Син дро мот на со го ру ва ње ка ко пси -

хо лош ки фе но мен прет ста ву ва по себ -
на фор ма на стрес пов рзан со ра бо та -
та кој се раз ви ва ка ко про лон ги ран
од го вор на пси хо лош ки те ба ра ња и
хро нич ни те ин тер пер со нал ни стре со -
ге ни фак то ри на ра бот но то место. Ин -
ди ви ду ал ни те чув ства на дол гот рај на
исцрпе ност и на ма лен ин те рес кон
ра бо та та се ре зул тат на вло жу ва ње то
на го ле ми на по ри во те кот на из вршу -
ва ње то на ра бот ни те за да чи што е
прид ру же но со не дос та ток на со од -
вет ни пе ри о ди на зак реп ну вање. Пре -
ку мер на та упот ре ба на енер ги ја и
дос тап ни те ре сур си при ра бо те ње то
до ве ду ва ат до чув ство на не ус пех и
исцрпе ност. Во ус ло ви ко га по стојат
јас ни нор ми во со од вет на та деј ност
(на при мер, да се да де при о ри тет на
дру ги те луѓе, да се би де не се би чен,
по стоја но да се ра бо ти во на со ка на
по ма га ње на па ци ен тите, кли ен ти те
или сту ден тите) за ед но со из ра зе ни
ба ра ња на ра бот но мес то и ре сур си
кои се све де ни на ми ни мум, зна чи тел -
но се зго ле му ва мож нос та за раз вој
на син дро мот на со го ру вање.

Ди мен зии на син дро мот 
на со го ру вање
Во исцрп на та на уч на ли те ра ту ра

по све те на на со го ру ва њето де тал но
се опи ша ни раз лич ни мо де ли кои го
об јас ну ва ат раз во јот на овој син дром.
Во по след но вре ме се’ по ве ќе се ис -
так ну ва зна че ње то на мо де лот пре -
зен ти ран од стра на на Demerouti и
Bakker, оз на чен ка ко Мо дел на ба ра -
ња и ре сур си на ра бот но то мес то (Job
demands/resources model). Спо ред
овој мо дел, клуч ни те ком по нен ти на
со го ру ва ње то (емо ци о нал на исцрпе -
ност и ци ни зам) се раз ви ва ат ка ко од -
го вор на го ле ми те ба ра ња на ра бот -
но то мес то кои до ве ду ва ат до пре оп -
то ва ру ва ње и исцрпе ност. Од дру га
страна, не дос та то кот на ре сур си во
те кот на ра бо та та до ве ду ва до спе ци -
фич но од не су ва ње на пов ле ку ва ње
на ра бот ни кот и не го ва рам но -
душност кон ра бо та та (ци ни зам), ка ко
и до на ма лу ва ње на не го во то за ла га -
ње во те кот на из ве ду ва ње то на ра -
бот ни те за дачи. 

Та ка, на при мер, здрав стве ни те ус -
та но ви се ка рак те ри зи ра ат со при сус -
тво на раз лич ни ба ра ња на ра бот ни те
мес та кои, осо бе но во ус ло ви на ре ду -
ци ра ни ра бот ни ре сур си (пр., ма ла
плата, ма ло учес тво во до не су ва ње то
на од лу ките, не со од вет на под дршка
од прет поста ве ните), на ра бот ни ци те
им на мет ну ва ат про лон ги ра ни фи зич -
ки и/или пси хо лош ки (ког ни тив ни и
емо ци о нални) оп то ва ру вања. Вак ви -
те оп то ва ру ва ња до ве ду ва ат до од ре -
де ни фи зи о лош ки и/или пси хо лош ки
про ме ни кај ра бот ни ците, а осо бе но
исцрпе ност, не га ти вен став кон ра бо -
та та и на ма ле но ан га жи рање.  

Чув ство то на исцрпе ност прет ста ву -
ва цен трал на осо би на на син дро мот
на со го ру ва ње и тоа ја от сли ку ва
стре со ге на та ди мен зи ја на овој син -
дром - емо ци о нал на исцрпе ност.
Оваа ди мен зи ја се од не су ва на чув -
ство то на ис праз не тост на емо ци о -
нал ни те и фи зич ки те сили. Во те кот
на раз во јот на со го ру ва њето, исцрпе -
нос та пре диз ви ку ва емо ци о нал но и
ког ни тив но дис танци ра ње на ра бот -
ни ци те од нив на та ра бо та и ко рис ни -
ци те на ус лу ги те (пр., па ци ен тите), а
цел та е спра ву ва ње со пре го ле ми те
ба ра ња и при ти со ци на ра бот но то
место. Не га тив ниот, не о сет лив и крај -
но рам но ду шен став кон раз лич ни ас -
пек ти од ра бо та та кој, притоа се раз -
ви ва, ја прет ста ву ва ди мен зи ја та ци -
ни зам (не га ти вен став кон ра бо -
тата). Тре та та ди мен зи ја на син дро -
мот на со го ру ва ње е по след ица на

исцрпе нос та и ци низ мот. Таа е оз на -
че на ка ко на ма ле на ефи кас ност (ре -
дук ци ја на лич ни от ус пех), а се опи -
шу ва и ка ко ди мен зи ја на са мо о це ну -
ва ње то на ра бот ни кот. Оваа ком по -
нен та, всушност, се од не су ва на чув -
ство то на не ком пе тен тност и не дос та -
ток на про дук тив ност и ус пех на ра -
бот но то место. 

Фак то ри кои до ве ду ва ат до по ја -
ва на син дро мот на со го ру вање
Од ра бот на та сре ди на се из дво ју ва -

ат сле дни ве фак то ри кои мо же да до -
ве дат до по ја ва на син дро мот на со го -
ру вање:

1. Ка рак те рис ти ки на ра бо та та - вре -
мен ски при ти соци, кван ти та тив ни
(прем но гу ра бота) и ква ли та тив ни
(по стоја но со о чу ва ње со проб ле -
ми те на дру ги луѓе) ба ра ња на ра -
бот но то место, не дос та ток на ре -
сур си за ра бота, не дос та ток на
учес тво во од лу чу ва њето.

2. Ка рак те рис ти ки на про фе си ја та -
ху ма ни тар ни деј нос ти (здрав стве -
на деј ност); еду ка тив на деј ност;
про фе сии со чест или ре док (прог -
ра мери) кон такт со лу ѓе.

3. Ка рак те рис ти ки на ор га ни за ци ја та
на ра бо та та - мож нос ти за нап ре -
ду ва ње во ка ри е рата, ста ту сот и
пла тата, хи е рар хис ка по ста ве ност
на прет поста ве ни те и др.

Пок рај фак то ри те од ра бот на та сре -
дина, по стојат и од ре де ни ка рак те -
рис ти ки на ин ди ви ду и те (воз раст, пол,
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об ра зо ва ние, бра чен ста тус, ка рак те -
рис ти ки на лич носта, од не су ва ње на
ра бот но то мес то и др.) кои мо же да
вли ја ат на по ја ва та на син дро мот на
со го ру вање, иа ко нив но то зна че ње е
мно гу по ма ло и тие пре теж но вр шат
мо ди фи ка ци ја на ефек тот на фак то -
ри те од ра бот на та сре дина. 

Ефек ти на стре сот пов рзан 
со ра бо та та и син дро мот 
на со го ру вање
Стре сот пов рзан со ра бо та та и син -

дро мот на со го ру ва ње мо же да пре -
диз ви ка ат раз лич ни штет ни здрав -
стве ни ефек ти кај ек спо ни ра ни те ра -
бот ници: емо ци о нал ни ма ни фес та -
ции - ан кси оз ност, деп ре сив ност, чув -
ство на бес по мош ност, ког ни тив ни
проб ле ми - проб ле ми со концен тра ци -
јата, теш ко тии да се на у чат но ви ра -
бо ти или да се до не се од лука, би хеј -
ви о рал ни про ме ни - не га ти вен став
кон лу ѓе то (на ма ле на уч ти вост и дру -
же љу би вост), не га ти вен став кон жи -
во тот (зго ле ме на упот ре ба на ал ко хол
и пу ше ње, не ре дов на фи зич ка ак тив -
ност), не га ти вен став кон ра бо та та
(ап сен ти зам, флук ту а ци ја на ка да рот,
на ма ле на ефи кас ност) и фи зи о лош ки
ре ак ции - нев ро ен док ри ни (зго ле ме ни
ни воа на ка те хо ла ми ни и кор ти зол,
на ма ле ни ни воа на ин су лин и по ло ви
сте ро иди), би о хе мис ки (хи пер гли ке -
мија, ре тенци ја на нат ри ум и вода) и
хе мо ди на мски (та хи кар ди ја и хи пер -
тен зија) про мени.

Од дру га страна, стре сот пов рзан
со ра бо та та и син дро мот на со го ру ва -
ње има ат не га тив но вли ја ние и врз
про дук тив нос та на ра бот но то место.
Тие се асо ци ра ни со на ма ле но за до -

вол ство од ра бо тата, зго ле мен ап сен -
ти зам, на ма ле но за ла га ње на ра бот -
ни ците, зго ле ме на флук ту а ци ја на ка -
да рот, на ру ше ни пер фор манси, за -
чес те ни поп ла ки од па ци ен ти те и су -
боп ти мал ни ус лу ги за па ци ен тите. 

Пре венци ја на стре сот 
пов рзан со ра бо та та и 
син дро мот на со го ру вање
Прог ра ма та за уп ра ву ва ње со

стре сот (Прог ра ма за по мош на ра -
бот ни ците) вклу чу ва еду ка ци ја и тре -
нинг на ра бот ни ци те за фак то ри те кои
до ве ду ва ат до не го ва по јава, ефек ти -
те на стре сот врз здрав је то на ра бот -
ни ци те и нив на та про дук тив ност, на -
чи ни те за ели ми ни ра ње или ре ду ци -
ра ње на стре сот пов рзан со ра бо та та
и за јак ну ва ње на соп стве ни те си ли и
ка па ци те ти на ра бот ни ци те при со о -
чу ва ње то со ба ра ња та на ра бот но то
место. Вак ва та прог ра ма овоз мо жу ва
и ин ди ви ду ал но со ве ту ва ње на ра -
бот ни ци те кои има ат лич ни проб ле ми
или проб ле ми на ра бот но то мес то и
мо же да ре зул ту ра со бр зо на ма лу ва -
ње на сим пто ми те на стре сот. 

Ор га ни за цис ки те про ме ни оп фа -
ќа ат де тек ти ра ње на стре со ге ни те ас -
пек ти на ра бо та та и под гот ву ва ње на
Стра те ги ја за на ма лу ва ње или ели -
ми ни ра ње на стре со ге ни те фак то ри
од ра бот на та сре дина. Пред нос та на
овој прис тап е во тоа што тој е на со -
чен ди рек тно кон ос нов ни те при чи ни
за стре сот пов рзан со ра бо та та и мо -
же да вклу чи про ме ни во ра бот ни те
прак ти ки или про ме ни во ор га ни за -
цис ка та струк тура. 

На по че то кот пот реб на е иден ти -
фи ка ци ја на проб ле мот со при ме -

на на ме то до ло ги ја на фо кус гру пи и
ин тер вјуи ра ње на ра бот ни ци те или
ди зај ни ра ње и ре а ли за ци ја на сту ди ја
на те рен за до би ва ње на об јек тив ни
по да то ци за пер цеп ци и те на ра бот ни -
ци те во врска со ус ло вите, ба ра ња та
и ре сур си те на ра бот но то место, стре -
со ге ни те ас пек ти од ра бо та та и за до -
вол ство то од ра бо тата. По тоа се из ве -
ду ва кре и ра ње и им пле мен та ци ја
на ор га ни за цис ки ин тер венции
пре ку ут врду ва ње на из во рот на стре -
сот кој има при о ри тет и на ко го тре ба
да се ин тер ве нира, под гот ву ва ње на
мер ки и ак тив ности, раз гле ду ва ње на
тие мер ки во со ра бот ка со ра бот ни ци -
те и ра бо то да вци те и нив на кон крет на
им пле мен та ци ја во практика. На кра -
јот, про це сот про дол жу ва со крат ко -
роч на (пр. на три ме сеци) и дол го роч -
на (пр. ед наш го дишно) ева лу а ција.
Оваа фа за тре ба да би де на со че на
кон ис ти те еле мен ти на кои се зас но -
ву ва иден ти фи ка ци ја та на проб ле мот,
од нос но пер цеп ци и те на ра бот ни ци те
во врска со ус ло вите, ба ра ња та и ре -
сур си те на ра бот но то место, стре со -
ге ни те ас пек ти од ра бо та та и за до -
вол ство то од ра бо тата.  

Но, во практиката, нај ко рис ни от
прис тап во пре венци ја та на стре сот
пов рзан со ра бо та та прет ста ву ва ком -
би на ци ја на две те ме тоди.  
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Са шо Сто лес ки, 

Ин сти тут за ме дици на на тру дот на РМ 
- Скопје, Ко ла бо ра ти вен цен тар на СЗО

Постојат мно гу де фи ни ции кои го
препоз на ва ат зем јо дел ство то ка ко
збир на си те фор ми на ак тив нос ти
пов рза ни со од гле ду ва њето, жет ва та
и при мар на та об ра бот ка на раз лич -
ни ти по ви рас ти тел ни кул тури, од -
гле ду вање, гри жа и разм но жу ва ње
на жи вот ните, ка ко и со по диг ну ва ње
и од ржу ва ње на гра ди ни и ра сад -
ници. Спо ред кла си фи ка ци ја та на
деј нос ти те и за ни ма ња та ко ја ја има
да де но Ме ѓу на род на та ор га ни за ци ја
на тру дот (МОТ), зем јо дел ство то
ги оп фа ќа си те деј нос ти чи ја за да ча
е про из вод ство на хран ли ви про дук -
ти од рас ти тел но и жи во тин ско по -
тек ло и не кои ви до ви на су ро ви ни
кои, неп ре ра бо тени, слу жат за ис -
хра на на до би то кот или по на та му се
пре ра бо ту ва ат во хра на та за лу ѓето,
до де ка зем јо дел ски ра бот ник е
се кое ли це кое по стоја но или пов ре -
ме но е ан га жи ра но на оп штес твен
имот, кај при ва тен ра бо то да вец или
на соп ствен имот, чи ја што ра бо та се
сос тои од од гле ду ва ње на кул ту ри и
на до би ток. 

Зем јо дел ството, не за вис но да ли е
кла сич но или сов ре мено, има свои
спе ци фич нос ти и оп фа ќа по ве ќе
гран ки на про из вод ство, при што ед -
но ли це из вршу ва по ве ќе раз лич ни
ра бо ти во те кот на де нот, иа ко во по -
след но вре ме по дел ба та на ра бо ти -
те и про фе си о на ли за ци ја та се по из -
ра зени. Ра бот ни те ак тив нос ти во

зем јо дел ство то има ат се зон ски ка -
рак тер, чес то има пот ре ба за крат ко
вре ме да се из вршу ва ат мно гу ра -
боти, што ба ра про дол жу ва ње на ра -
бот но то вре ме, ноќ на ра бота, ка ко и
ра бо та во непо вол ни вре мен ски ус -
лови. Нај го ле м дел од ра бот ни те ак -
тив нос ти се из вршу ва во те кот на
це ла та го ди на на от во рен прос тор и
во раз лич ни кли мат ски и ме те о ро -
лош ки ус лови. Ра бот ни от про цес во
зем јо дел ство то се од ли ку ва со из ло -
же ност на над во реш ни те вре мен ски
ус лови, бли зок кон такт со жи вот ни и
рас те нија, ек стен зив на упот ре ба на
хе мис ки и би о лош ки суп станции,
теш ки и при нуд ни по лож би на те ло то
во те кот на ра бо тата, дол гот рај на ра -
бо та и упот ре ба на опас ни ала ти и
ма шини. Си те овие ка рак те рис ти ки
на ра бот ни от про цес при до не су ва ат
за по ја ва на мнош тво на ру шу ва ња
на здрав је то на зем јо дел ски те ра -
бот ници, а осо бе но за по ја ва на хро -
нич ни рес пи ра тор ни бо лес ти и ин -
ток си ка ции со пес ти циди.

Сè по го ле ма е при ме на та на хе -
мис ки те сред ства (пес ти ци ди и веш -
тач ки ѓу брива) што, до кол ку при ме -
на та е не кон тро ли рана, мо же да го
заг ро зи здрав је то на ра бот ни ци те
кои ра бо тат со овие сред ства.
Постоја ни от кон такт со жи вот ни те
во сто чар ство то соз да ва мож ност за
нас та ну ва ње на раз ни ви до ви зо о -
нози, а по стои ри зик од кас ну ва ње и
убод од змии и опас ни ин секти, ка ко
и од ин фес та ци ја со па ра зити. Спо -
ред офи ци јал на та ста тис тика, зем -
јо дел ство то ка ко за ни ма ње ги оп фа -
ќа пол јо дел ството, овош тар ството,
ло зар ство то и сто чар ството. 

Оп шти от про фил на зем јо дел ство -
то ги вклу чу ва не го ва та ево лу ци ја и
струк тура, еко ном ско то зна че ње на
раз лич ни те кул ту ри и про из води, ка -
ко и ка рак те рис ти ки те на ра бо та та и
ра бот на та сила. Сис те ми те на ра -
бот на та си ла во зем јо дел ство то
вклу чу ва ат три глав ни ти па на ак тив -
ности: ма ну ел ни опе ра ции, ме ха ни -
за ци ја и зап реж на сила, обез бе де на
кај тие што од гле ду ва ат до би ток.

Спо ред по да то ци те на МОТ, нај -
го ле ми от дел од ра бот на та си ла во
зем јо дел ство то ши рум све тот, про -
це не та на око лу 1,3 ми ли јар ди ра -
бот ници, е во зем ји те во раз вој и во
тран зи цис ки те еко но мии. По мал ку
од 100 ми ли о ни се во раз ви е ни те
земји ка де што ин тен зив но се упот -
ре бу ва и ме ха ни за ци ја та во про из -
вод ството. Го лем дел од зем јо дел -
ски те ра бот ни ци се на о ѓа ат во
Азија, по ве ќе од 40% во Ки на и око -
лу 20% во Ин дија. 

Ра бот но то мес то во зем јо дел -
ство то прет ста ву ва мес то или об -
ласт ка де што се из вршу ва ат зем јо -
дел ски те ра боти. Тоа мо же да вклу -
чу ва об ра бот ли во зем јиште, оран же -
рии и гра дини. За раз ли ка од други-
те ра бот ни сре дини, фар ма та чес то
па ти е мес то за ра бо та и мес то за
жи ве ење, кое при до не су ва зем јо -
дел ство то да би де за ни ма ње со ек -
стен зи вен ри зик од ек спо зи ци ја на
ра бот ни ци те и чле но ви те на нив ни те
се меј ства на раз лич ни ви до ви ште -
ности, осо бе но рес пи ра торни, ка ко
што се пра шина, пес ти ци ди и дру ги
хе мис ки суп станции кои се раз не су -
ва ат во ат мос фе ра та со воз душни те
стру ења.

Опструктивни болести 
на белите дробови кај
земјоделските работници 
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Зем јо дел ска та ра бо та вклу чу ва
по ве ќе за да чи и по ве ќе ло ка ции, на
днев на и се зон ска ос нова. Усло ви -
те за ра бо та и ра бот ни те од но си и
пра ва се раз ли ку ва ат за по стоја ни -
те и непостоја ни те ра бот ници.
Постоја ни те ра бот ни ци има ат по си -
гур на ра бота, по ви со ки пла ти и по -
доб ро смес ту вање, гри жа за нив но -
то здрав је и ра бот ни бе не фи ции.
Ме ѓу тоа, по го ле ми от дел од ра бо -
та та го из вршу ва ат над ни чари, се -
зон ски ра бот ни ци и прив ре ме ни ра -
бот ни ци кои ги ра бо тат нај нис ко
ква ли фи ку ва ни те за да чи во ло ши
ра бот ни ус лови. 

Пол јо дел ство то оп фа ќа про из вод -
ство на жи та  и ин дус трис ки рас те -
нија. Ос нов ни те опе ра ции во пол јо -
дел ство то се орање, се е ње и жетва.
Во сов ре ме но то пол јо дел ско про из -
вод ство ра бо та та е прак тич но ме ха -
ни зи рана. Нај го ле ми от дел од ак тив -
нос ти те се од ви ва со по мош на трак -
тор со со од вет на прик луч на ме ха ни -
за ција, а со би ра ње то на пло до ви те
со ком бајн кој има соп ствен вле чен
по гон и спе ци фич ни уре ди за со би -
ра ње на си те видови зр нес ти пло -
дови. 

Глав ни те штет нос ти на ра бот но то
мес то кај трак то рис ти те се: бу чава,
виб ра ции, тем пе ра тур ни ек стреми,
ае ро за га ду вање, не фи зи о лош ка по -
лож ба на те ло то при ра бота, опас -
ност од пов ре ди и пов ре ме но теш ка
фи зич ка ра бота. 

Гра ди нар ство то вклу чу ва од гле ду -
ва ње и про из вод ство на раз но вид ни
гра ди нар ски кул тури. Под го тов ка та
на поч ва та за са де ње е ме ха ни зи -
рана, а со би ра ње то на пло до ви те
на од ре де ни кул ту ри се врши со
спе ци јал ни ком бај ни на ме не ти за
нив. И пок рај тоа, во гра ди нар ство то
нај го ле ми от дел од ра бот ни те за -
дачи, ка ко и бер ба та и со би ра ње то
на пло до вите, се од ви ва рачно. Те -
ло то е нај чес то во при нуд на и непо -
вол на по лож ба прак тич но за це ло то
ра бот но време, а тоа чес то е ком би -
ни ра но со теш ка фи зич ка ра бота.
Во пог лед на мик рок ли мат ски те, од -
нос но кли мат ски те ус ло ви на ра бот -
но то место, на јиз ра зе ни се тем пе ра -
тур ни те ва ри ја ции, а ае ро за га ду ва -
ње то го пра ви пра ши на та од ме шан

сос тав и га со ви те нас та на ти со со го -
ру ва ње на по гон ски те го рива. Нај -
чес ти се бо лес ти те на рес пи ра тор -
ни от сис тем, ср це то и крв ни те са -
дови, мус кулно-кос кено-зглоб ни от
сис тем и сис те мот на свр зно то
ткиво, ка ко и се ти лата. Пов ре ди те и
тру е ња та со пес ти ци ди те прет ста ву -
ва ат по се бен ри зик за здрав је то на
пол јо дел ците.

Од гле ду ва ње то на раз лич ни те ви -
до ви жи вот ни и ак тив нос ти те пов -
рза ни со тоа, ус ло ву ва ат раз лич ни
ра бот ни за дачи, ус ло ви на ра бо та и
про фе си о нал ни штет ности. Без
оглед на ви до ви те на жи вот ни кои се
од гле ду ваат, за ед нич ки те ак тив нос -
ти оп фа ќа ат хра не ње и по ење, чис -
те ње на шта лите, чис те ње и не га на
жи вот ните, ра бо ти око лу ра ѓа ње то и
не га та на мла ден чи њата, ка ко и дис -
по зи ци ја на от па дот. 

Ка рак те рис ти ки за ра бот ни те за -
да чи во сто чар ство то се: по ма ло или
по го ле мо фи зич ко оп то ва ру вање,
не фи зи о лош ка по лож ба на те лото,
из ло жу ва ње на га со ви соз да де ни со
рас па ѓа ње на ор ган ски те ма те рии,
из ло жу ва ње на нис ки тем пе ра ту ри и
опас ност од пов ре ди и ин фек ции со
при чи ни те ли на зо о но зите. Во сто -
чар ство то ра бот ни ци те чес то се из -
ло же ни на пра ши ни со раз ли чен сос -
тав, чес тици од сено, сла ма и сос тој -
ки на хра на та од рас ти тел но по -
текло, ади тиви, жи во тин ски влак на и
из мет, спо ри и га бички. На фар ми те
сто чар ски те ра бот ни ци под гот ву ва ат
храна, ги хра нат жи вот ните, ги чис -
тат шта лите, ги ка пат, по ро ду ва ат и
не гу ва ат мла ден чи њата. Во сов ре -
ме ни те фар ми нај го ле ми от дел од
ак тив нос ти те се ме ха ни зи ра ни или
по лу ав то ма ти зи рани. Ра бот ни ци те
се из ло же ни на ви со ки концен тра -
ции на амо ни јак и јаг ле ро ден ди ок -
сид, неп ри јат ни ми риси, фи зич ки на -
пор, нис ки тем пе ра тури, ин фек тив ни
аген си и сл. Притоа чес ти се ин фла -
ма тор ни те про ме ни на рес пи ра тор -
ни от сис тем и дру ги хро нич ни рес пи -
ра тор ни бо лести.

Рес пи ра тор ни те штет нос ти се ме -
ѓу нај чес ти те во зем јо дел ството,
пре диз ви ку вај ќи ни за хро нич ни рес -
пи ра тор ни на ру шу ва ња кај ек спо ни -
ра ни те зем јо дел ски ра бот ници. 

Зем јо дел ци те се ек спо ни ра ни на
раз лич ни аген си што се вне су ва ат
по пат на ин ха ла ција: не ор ган ска
пра ши на од поч вата, ор ган ска пра -
ши на ко јашто сод ржи мик ро ор га -
низми, ми ко ток си ни и алер гени,
де ком по зи цис ки га сови, пес ти -
циди, ор ган ски рас тво ру вачи, де -
зин фи ци ен си и др. Таа ек спо зи ци -
ја нај чес то се слу чу ва при об ра бо -
ту ва ње на поч вата, жне е ње то и со -
би ра ње то пло дови, пре ра бот ка та
и скла ди ра ње то на жи то то и дру ги -
те рас те нија, од гле ду ва ње то жи -
вот ни и др. 

Покрај из ло же нос та на рес пи ра -
тор ни штет нос ти на ра бот но то мес -
то, пу ше ње то е зна ча ен фак тор кој
при до не су ва за по ја ва на хро нич ни
рес пи ра тор ни бо лес ти кај зем јо дел -
ски те ра бот ници. Мно гу епи де ми о -
лош ки сту дии по све те ни на рес пи -
ра тор ни те бо лес ти го сле дат пу ше -
њето, но и здру же ни от ефект (т.н.
joint effect) на пу ше ње то и про фе си -
о нал на та из ло же ност на зем јо дел -
ски те ра бот ници. Така, на при мер,
за чес те нос та на ак тив ни те пу ша чи
кај зем јо дел ци те кои од гле ду ва ат
сви њи и про из ве ду ва ат мле ко во
Франци ја из не су ва 28%, од нос но
27%. Спо ред ре зул та ти те од не о -
дам неш но то ис тра жу ва ње на Ин -
сти ту тот за ме дици на на тру дот на Р.
Ма ке до нија, за чес те нос та на ак тив -
ни пу ша чи кај зем јо дел ски те ра бот -
ни ци из не су ва 40.2%. 

Пол јо дел ство то и сто чар ство то се
нај чес ти про фе си о нал ни ак тив нос ти
ка ко ре ле ван тни из во ри на при хо ди
кај ру рал на та по пу ла ци ја во Р. Ма ке -
до нија. Про це сот на тран зи ци ја во
на ша та зем ја до ве де до зна чај но на -
ма лу ва ње на бро јот на го ле ми те
зем јо дел ски ком би на ти и до по ја ва
на по ма ли зем јо дел ски прет при ја ти -
ја и ин ди ви ду ал ни зем јо дел ци кои
ра бо тат на ре ла тив но ма ли зем јо -
дел ски имоти. Про фе си о нал ни те
штет нос ти и опас нос ти во зем јо дел -
ство то во Р. Ма ке до ни ја вклу чу ва ат
из ло же ност на хе миски, ток сични,
алер гис ки и ин фек тив ни штет ности,
канце ро ге ни суп станции, ек стрем ни
тем пе ра ту ри и друго. Тие се мно гу
чес то прид ру же ни со не со од вет ни
ус ло ви за жи вот, нис ко ни во на пре -
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вен тив ни мер ки и ин су ф и ци ен тна
про мо ци ја на здрав јето. Во ре ал нос -
та по стои за не мар лив број на пре -
вен тив ни ме дицин ски прег ле ди на
зем јо дел ците, не до вол но при ја ву ва -
ње на про фе си о нал ни те рес пи ра -
тор ни бо лести, не дос та су ва по ста -
пката за про це на на ри зик на ра бот -
но то место, а по стојат и сла бос ти на
сис те мот на здрав стве но то оси гу ру -
вање, отеж на та при ме на на ле гис ла -
ти ва та за без бед ност и здрав је при
ра бо та и не а дек ва тен ин фор ма ти -
вен сис тем. Спо ред по след ни от по -
пис на зем јо дел ство то на Р. Ма ке до -
ни ја во 2007 го ди на од стра на на
Држав ни от за вод за ста тис тика, бро -
јот на ин ди ви ду ал ни зем јо дел ски
сто пан ства из не су ва 192.378, во кои
ра бо тат 471.069 лица, до де ка вкуп -
на та рас по ло жли ва пов рши на на
зем јо дел ство то е 321.814 хек тари. 

Нај чес ти те про фе си о нал ни бо лес -
ти и бо лес ти во врска со ра бо та та во
зем јо дел ство то во Р. Ма ке до ни ја се:
ош те ту ва ње на слу хот, алер гис ки бо -
лести, зо о нози, мус кулно-ске лет ни
за бо лу ва ња и тру е ња со пес ти циди,
до де ка пов ре ди те при ра бо та из не -
су ва ат 2,7% од си те пов ре ди при ра -
бота. Спо ред На ци о нал но то ис тра -
жу ва ње за иден ти фи ци ра ње на вул -
не ра бил ни те гру пи ра бот ни ци и дос -
тап нос та на Служ би те за ме дици на
на тру дот во РМ, зем јо дел ство то
прет ста ву ва сек тор со ви сок ри зик
од пов ре ди при ра бота, про фе си о -
нал ни бо лес ти и бо лес ти во врска со
ра бо та та (81% од ис пи та ни ци те -
клуч ни чи ни те ли во тој до мен), со
нис ко ни во на об ра зо ва ние, ло ши
ра бот ни ус лови, не дос тиг на ин фор -
ма ции за про фе си о нал ни штет нос ти
и опас ности, ка ко и ри зи ци на ра бот -
но то место.

Пре вен тив на та прог ра ма за
оцен а на здрав стве на та сос тој ба и
ра бот на та спо соб ност кај зем јо дел -
ци те во Р. Ма ке до ни ја се из ве ду ва
во кон ти ну и тет од 2009 го ди на во
сос тав на На ци о нал на та го диш на
прог ра ма за јав но здравје, ко орди -
ни ра на од Ми нис тер ство то за
здрав ство на Р. Ма ке до нија, со што
е да де на зна чај на под дршка на
оваа спе ци фич на вул не ра бил на
гру па во на ша та земја. Прог ра ма та

про дол жу ва да се ре а ли зи ра и во
те кот на 2015 го дина. 

Ин сти ту тот за ме дици на на тру дот
на Р. Ма ке до ни ја, ка ко гла вен ре а ли -
за тор на усво е ни те прог ра мски ак -
тив нос ти во из ми на ти те 5 го ди ни ре -
дов но спро ве ду ва епи де ми о лош ки и
кли нич ки ис тра жу ва ња со кои се оп -
фа те ни над 3.000 зем јо дел ци од Р.
Ма ке до нија. Од до се гаш ни те ис тра -
жу ва ња во рам ки те на Пре вен тив на -
та прог ра ма за оцена на здрав стве -
на та сос тој ба и ра бот на та спо соб -
ност кај зем јо дел ци те во Р. Ма ке до -
нија, кон ста ти ра но е де ка нај чес ти те
зем јо дел ски ак тив нос ти кај ис пи ту -
ва ни те суб јек ти се: ра бо та во поле,
од гле ду ва ње на гра ди нар ски кул -
тури, ко пање, упот ре ба на ме ха ни за -
ција, на вод ну вање, упот ре ба на пес -
ти циди, од гле ду ва ње на до би ток и
про из вод ство и пре ра бот ка на мле ко
и млеч ни про из води, а се ек спо ни ра -
ни на: непо вол ни кли мат ски фак -
тори, пра шина, хе мис ки агенси, кон -
такт со жи вот ни и рас те нија, теш ка
фи зич ка ра бота, мус кул на пре оп то -
ва ре ност, не са ка ни по лож би на те -
лото, пов то ру ва ни дви же ња на раце -
те и ра бо та со ос три пред мети. Пре -
ва ленци ја та на сим пто ми те и бо лес -
ти те кај ис пи ту ва ни те суб јек ти го во -
ри за по ја ва на: сим пто ми во врска
со ра бо та та (бол ка во гр бот, мус кул -
на бол ка и за мор, до де ка пак нај чес -
то ре гис три ра ни за бо лу ва ња во по -
след ни те 12 ме се ци се кос кено-мус -
кул ни те (34,6%), рес пи ра тор ни те
(23,8%) и гас тро ин тес ти нал ни за бо -
лу ва ња (25%). Од зи вот на зем јо дел -
ци те и нив ни от ин те рес за пре вен -
тив ни те ак тив нос ти во врска со ра -
бо тата, ка ко и по зи тив ни те ис кус тва
од из ми на ти те три го ди ни се пот тик
и пре диз вик за по на та мош но про -
дол жу ва ње на пре вен тив ни те ак тив -
нос ти во оваа об ласт.

Во ид ни на се пот реб ни  на та мош -
ни ис тра жу ва ња за ут врду ва ње на
вли ја ни е то на про фе си о нал на та ек -
спо зи ци ја врз по ја ва та на хро нич ни -
те бо лес ти и пов ре ди те при ра бо та
кај зем јо дел ски те ра бот ници. Не оп -
ход но е да се де фи ни ра ат ка рак те -
рис ти ки те на про фе си о нал на та ек -
спо зи ци ја со при ме на на со од вет ни
ме то до лош ки инстру мен ти и алат ки

ка ко што се пра шал ни ци те за про -
фе си о нал на та ек спо зи ција, но и со
ко рис те ње на спе ци јал но ди зај ни ра -
ни те мат ри ци за про фе си о нал на ек -
спо зи ци ја кај зем јо дел ски те ра бот -
ници.

Про фе си о нал ни тe рес пи ра тор ни
штет нос ти во зем јо дел ство то мо жат
да пре ди зи ви ка ат раз лич ни ви до ви
на рес пи ра то рен од го вор кај зем јо -
дел ски те ра бот ници. Еден од гло -
бал ни те здрав стве ни проб ле ми во
зем јо дел ство то е проб ле мот со аст -
ма та и ХОББ кои се од го вор ни за
зна ча ен мор би ди тет и мор та ли тет
кај зем јо дел ски те ра бот ници, а со ог -
лед на го ле ми на та на за фа те на та
по пу ла ција, прет ста ву ва ат и зна ча ен
јав но-з драв ствен проб лем. Ид ни те
ис тра жу ва ња во овој до мен би тре -
ба ло да се фо ку си ра ат кон од ре ду -
ва ње на за чес те нос та на про фе си о -
нал ни те бо лес ти и бо лес ти те пов -
рза ни со ра бо та та кај зем јо дел ците,
а во пог лед на рес пи ра тор ни те штет -
нос ти и опас нос ти и хро нич ни те бе -
лод роб ни бо лес ти и кон де фи ни ра -
ње на препо ра ки за пре венци ја на
аст ма та и ХОББ и про мо ци ја на
здрав је то на ра бот но то мес то кај
зем јо дел ски те ра бот ници. 
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Пе кар ска та ин дус три ја е гран ка на ин дус три ја та за
пре ра бот ка на жит ни кул ту ри и про из вод ство на прех -
ран бе ни про из во ди од брашно. Тех но лош ки от про цес на
пе че ње леб и дру ги пе кар ски про из во ди во сов ре ме ни те
пе карници, де неска, нај често, це лос но е ав то ма ти зи ран.
При сус тво то на про фе си о нал ни штет нос ти во пе кар ска -
та ин дус три ја за ви си од сте пе нот на ме ха ни за ци ја и ав -
то ма ти за ци ја на про це сот на про из вод ство. Браш не на та
пра ши на со сво и те ан ти ге ни свој ства пре диз ви ку ва сен -
зи би ли за ци ја и алер гис ки ма ни фес та ции. Го лем број
ав то ри на ве ду ва ат мо жен сен зи би ли зи рач ки ефект на
браш не на та пра шина, врзан не са мо за неј зи ни от про те -
ин ски дел, ту ку и ен зим ски от дел, ка ко и за кон та ми нан -
ти те ка ко што се: габи, бак те рии, спори, ин сек ти и нив ни
ек скрети.

Ре зул та ти те од ис тра жу ва ња за пе кар ска та аст ма во
Шпа нија, во 2011 го дина, ги из дво ју ва ат спе ци фич ни те
струк ту ри на браш не ниот мо ле ку л ка ко што се про те и ни -
те од ти пот на ал бу ми ни и гло бу ли ни  и ен зи ми те –ал фа
ами лаза/трип тин ин хи  би тор, пе рок си даза, се рин про те и -
на за ин хи би тор или жит ни те про те и ни на пра ши на ка ко
што се гли а ди ни и глу тени, ка ко про фе си о нал ни алер ге -
ни пов рза ни со аст ма тич ни сим пто ми кај ек спо ни ра ни те
ра бот ници, што мо же да има важ но кли нич ко зна че ње
во про фе си о нал на та пул мо ло гија. 

Во тек стот во про дол же ние е да ден при каз на ис тра -
жу ва ње то за по ја ва та на ато пи ја и спе ци фич на сен зи би -
ли за ци ја и про цен а та на вен ти ла цис ка фун кци ја кај ра -
бот ни ци во пе кар ска ин дус трија. Цел на ова ис тра жу ва -
ње е да се ут врди вли ја ни е то на браш не на та пра ши на
врз рес пи ра тор ни от сис тем, пре ку про цен а та на вен ти -
ла цис ка та фун кци ја на бе ли те дро бови, ка ко и да се од -
ре ди кож на та пре о сет ли вост со спе ци фи чен про фе си о -
на лен алер ген браш но и ато пис ки от ста тус со сен зи би -
ли за ци ја на стан дар ден ин ха ла ци о нен алер ген
Dermatophagoides pteronyssinus, ка ко и нив на та ме ѓу себ -
на пов рза ност.

Ис пи ту ва на е гру па од 60 ра бот ни ци од маш ки пол,
вра бо те ни во пре ра бот ка на брашно, со сред на воз раст
од 45,01±7,54  го ди ни и сред на дол жи на на ек спо зи ци ја

од 13,85±9,56 го дини. Ка ко кон трол на гру па се зе ме ни 32
ра бот ници не ек спо ни ра ни на браш не на пра шина, ком -
пле мен тар ни по пол, воз раст и дол жи на на ра бот ни от
стаж со ек спо ни ра ните. Си те 60 ра бот ни ци се тес ти ра ни
со ко жен prick метод со спе ци фи чен алер ген од ра бот но
мес то - браш но и стан дар ден ин ха ла ци о нен алер ген -
Dermatophagoides pteronyssinus. Ато пис ки от ста тус е ве -
ри фи ци ран со по зи ти вен ко жен од го вор на ап ли ци ран
стан дар ден ин ха ла ци о нен алер ген кај ис пи ту ва но то
лице. Ис пи ту ва на е са мо прва та фа за на ди ше њето-бе -
лод роб на вен ти ла ци ја со спи ро мет рис ко тес ти рање.
Спи ро мет рис ки те ме ре ња се врше ни пред по че ток на
ра бот но то време. Од ре ду ва ни се ос нов ни те спи ро мет -
рис ки па ра метри: фор си ран ви та лен ка па ци тет (FVC),
фор си ран ек спи ра то рен во лу мен во прва та се кун да
(FEV1), мак си мал на ми нут на вен ти ла ци ја (MMV). За про -
ме ни те во ма ли диш ни па тиш та се ко рис те ни тес то ви те
на кри ва та - про ток во лу мен (Flow volume) FEF75,50,25.

Од вкуп но 60 ра бот ници кои се тес ти рани, кај 19 или
31,7% се ре гис три ра ни о по зи тив ни prick тес то ви на спе -
ци фи чен про фе си о на лен алер ген - брашно, до де ка кај
41 или 68,3% не га тивни. Ста тис тич ка ева лу а ци ја на до -
би е ни те ре зул та ти по ка жа де ка ек спо ни ра ни те ра бот ни -
ци ста тис тич ки зна чај но по чес то ре а ги ра ат со по зи тив ни
prick тес то ви на брашно, во од нос на кон трол на та гру па
(P<0,001). Со ап ли ци ра ње на стан дар ден ин ха ла ци о нен
алер ген Dermatophagoides pteronyssinus, ут врде но е де -
ка 18 ра бот ници или 30,0% се ато пи чари, од нос но 42
или 70% се не а то пи чари. Во од нос на пов рза нос та ме ѓу
ато пис ки от ста тус и кож на та пре о сет ли вост на спе ци фи -
чен про фе си о на лен алер ген - браш но кај ек спо ни ра ни те
ра бот ници, ут врде но е де ка ато пи ча ри те од ис пи ту ва на -
та гру па (72,2%) ста тис тич ки зна чај но по чес то ре а ги ра ат
со по зи тив ни prick тес то ви на брашно, во од нос на не а -
то пи ча ри те од ис та та гру па (14,3%) (P<0,001). Во од нос
на пов рза нос та ме ѓу кож на та пре о сет ли вост на спе ци -
фич ни от алер ген-браш но и вен ти ла цис ка та фун кција, не
е ут врде на ста тис тич ки зна чај на раз ли ка ме ѓу вред нос -
ти те на од дел ни па ра мет ри на вен ти ла цис ка та фун -
кција, кај ра бот ни ци те со по зи тив ни и не га тив ни prick
тес то ви на спе ци фи чен алер ген – браш но Нап ра ве на е,
ис то така, спо ред ба на вред нос ти те на па ра мет ри те на
вен ти ла цис ка та фун кција, ме ѓу ато пи ча ри и не а то пи ча -
ри од ис пи ту ва на та група, при што е ут врде но де ка про -
сеч на та сред на вред ност на FEF50 кај ато пи ча ри те од ис -

Aтопија, специфична сензибилизација 
и вентилациска функција кај 
работници во пекарската индустрија
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пи ту ва на та гру па ста тис тич ки е зна чај но по ма ла от кол ку
кај не а то пи ча ри те (P<0,05). 

Од ре ду ва но е и вли ја ни е то на ато пис ки от ста тус врз
вен ти ла цис ка та фун кци ја ме ѓу ис пи ту ва на та и кон трол -
на та гру па ра бот ници-ато пи чари, при што се ре гис три ра -
ни ста тис тич ки зна чај но по нис ки вред нос ти за VC, FEV1

и MMV кај ато пи ча ри те од ис пи ту ва на та во од нос на ато -
пи ча ри те од кон трол на та гру па ра бот ни ци (P<0,05).

Со ева лу а ци ја на ре зул та ти те од кож на пре о сет ли вост
со спе ци фи чен алер ген – брашно, кај ис пи ту ва на та гру -
па ра бот ни ци е ут врде на по зи тив на кож на ре ак ци ја кај
19 или 31,7%. Кај ис пи ту ва ња на 880 пе кар ски чи ра ци и
895 воз рас ни пе ка ри во Бер лин е ут врде на спе ци фич на
сен зи би ли за ци ја од 5-10% кај чи ра ци те на прва та го ди -
на пракса, до де ка кај воз рас ни те пе кари, по пет го диш на
ек спо зи ција, про цен тот на сен зи би ли за ци ја на браш но
се дви жел од 18-20%. Цве та нов и сор. во прва та ма ке -
дон ска сту ди ја за вли ја ни е то на браш не на пра ши на кај
пе кар ски те ра бот ници на о ѓа аст ма кај 6,7% од ис пи та ни -
ците, алер гис ки ри нитис кај 4,7% и кож ни про ме ни кај
1,3%. Слич ни по да то ци за аст ма да ва Ка ра џин ска-Бис -
ли мов ска и сор. кај 9,09% од ис пи ту ва ни те пе кари, во ис -
тра жу ва ње то спро ве де но  кај мелничарските ра бот ни ци
во 1986 го дина. Во од дел ни сту дии, по ве ќе де це нии на -
на зад,  пре ва ленци ја та на по зи тив ни кож ни тес то ви со
спе ци фи чен алер ген, кај ра бот ни ци про фе си о нал но ек -
спо ни ра ни на браш не на пра ши на ши ро ко ва рира, во за -
вис ност од  при ме не ти от ме тод на тес ти ра ње та ка што
се дви жи од 25% до 60%. Во рам ки те на на ше то ис тра -
жу вање е ут врде на пов рза нос та ме ѓу ато пис ки от ста тус
и вен ти ла цис ка та фун кци ја кај ис пи ту ва ни те пе кари, а
на слич ни ре зул та ти упа ту ва ат и по да то ци те на дру ги те
сту дии.  

Во се вер на Ита лија, во ис тра жу ва ње то спро ве де но кај
226 пе ка ри и слат кари, ато пи ја та е ут врде на кај 23,4%
ис пи ту ва ни ра бот ници, до де ка во од нос на спе ци фич на -
та сен зи би ли за ција, кај 17,7% ра бот ни ци бе ше ре гис три -
ран по зи ти вен ку тан од го вор на ба рем еден ин сект во
скла дот, кај 11,9% на пче нич но браш но  и кај 7,5% на
алер ге нот- α  ами лаза.  Ато пи ја та е ис так на та ка ко ва жен
пре дис по ни рач ки фак тор за сен зи би ли за ци ја та на про -
фе си о нал ни алер ге ни и за ја ву ва ње на сим пто ми те на
ра бота. Со швед ска та сту ди ја кај 26 пе ка ри со анам нес -
тич ки по да ток за астма, по зи тив ни prick тес то ви за ато -

пи ја би ле по чес ти кај слу ча и те со аст ма (62%), а prick
тес тот на браш но бил по зи ти вен кај 39% од аст ма ти ча -
рите. Со вне су ва ње на по ши ро ка па ле та мож ни спе ци -
фич ни алер гени, кај ра бот ни ци во пе кар ска та ин дус -
трија, ка ко мо ле ку лар ни алат ки за де фи ни ра ње на про -
фе си о нал на та сен зи би ли за ци ја (Salcedo G, 2011) се от -
во ра ат но ви мож нос ти и за но ви те прис та пи во ди јаг нос -
ти ка та и сов ре ме ни от иму но мо ду ла рен трет ман на пе -
кар ска та астма. Ngahane BHM, 2015 го дина, на сту ди ја
од 222 пе ка ри во Ка ме рун, упа ту ва на ри зик од про фе си -
о нал на сен зи би ли за ци ја со по зи ти вен ку тан од го вор кај
16,6% од ис пи та ни ците. Ис тов ре ме но се ис так ну ва де ка
при ме на та на пре вен тив ни те тех нич ко тех но лош ки мер -
ки во пе кар ски те по го ни, ка ко и спро ве ду ва ње на пре -
вен тив ни те ме дицин ски прег ле ди кај пе ка ри те мо же да
до ве де до зна чај на ре дук ци ја на про фе си о на лен ри зик
од по ја ва на про фе си о нал ни алер гис ки рес пи ра тор ни
ма ни фес та ции кај оваа гру па ра бот ници.

Ре зул та ти те од на ше то ис тра жу ва ње ја пот врди ја пов -
рза нос та ме ѓу ато пи јата, про фе си о нал на та сен зи би ли -
за ци ја и на ру шу ва ња та во вен ти ла цис ка та фун кци ја на
бе ли те дро бо ви (кај од дел ни те па ра метри) кај ис пи ту ва -
на та гру па пе кар ски ра бот ници, про фе си о нал но ек спо -
ни ра ни на браш не на та пра шина. Ова упа ту ва на вни ма -
тел но сле де ње на оваа гру па ра бот ни ци пре ку спро ве ду -
ва ње на пре вен тив ни те ме дицин ски прег ле ди од стра на
на док тор спе ци ја лист по ме дици на та на тру дот.  

Во овие рамки, осо бе но зна че ње има адек ват на при -
ме на на пре вен тив ни те мер ки на си те ни воа на пре -
венција, вклу чу вај ќи  ја  кон тро ла та на ра бот на та сре ди -
на и ут врду ва ње на ра ни зна ци на ош те ту ва ње  на рес -
пи ра тор ни от сис тем кај ек спо ни ра ни те ра бот ни ци во пе -
кар ска та ин дус трија.
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Ма ри ја Б. Па жеска,

Служ ба за ме дици на на тру дот, 
ЈЗУ Здрав ствен дом – При леп

Ста ре е ње то на на се ле ни е то е гло ба лен оп штес твен
фе но мен, а по пу ла ци ја та од т.н. тре та до ба за ев роп ска -
та по ли ти ка прет ста ву ва пре диз вик по ста вен на врвот на
при о ри те тите. Трен дот на прог ре си вен раст на про цен тот
на ста ри ли ца во оп шта та по пу ла ци ја е рeзул тат на раз -
во јот на на у ката, тех но ло ги јата, ме дици на та и се’ по го ле -
ми от оп фат на на се ле ни е то со здрав стве на грижа. Во на -
ша та зем ја од 2003 до 2013 год. учес тво то на ста ро то на -
се ле ние над 65 год. се зго ле ми ло од 10,7% на 12,4%, а
про цен тот на мла до то на се ле ние од 0-14 год. опад нал од
20,4% на 16,9%. 

Па ра лел но со по рас тот на бро јот на по ста ри ли ца во
оп шта та по пу ла ци ја се зго ле му ва и учес тво то на по ста ри
во за чи на па тиш тата коишто, по ра ди про це сот на ста ре -
е ње и ви со ка та инци денца на хро нич ни бо лести, СПА ЃА -
АТ во гру па на во за чи со зго ле мен ри зик за со об ра ќа ј ни
нес ре ќи (СН). При чи ни те за зго ле мен ри зик кај по ста ри те
во за чи ле жат во на уч но до ка жа ни те соз на ни ја де ка со
зго ле му ва ње то на воз рас та не ми нов ни се ефек ти те на
ста ре е њето, што ре зул ти ра со опа ѓа ње на пер цеп тор -
ните, мо тор ни те и ког ни тив ни те спо соб ности. 

Про це на та на пси хо фи зич ка та спо соб ност за во зе ње
за си те во за чи во Р. Ма ке до ни ја ја из ве ду ва ат по себ ни
ле кар ски ко ми сии во ов лас те ни те здрав стве ни ус та но ви
од об лас та на ме дици ната на тру дот. Спо ред ва жеч ка та
за кон ска ре гу ла ти ва кај нас, први от за дол жи те лен кон -
тро лен здрав ствен прег лед за про це на на во зач ка та спо -
соб ност за во за чи те - ама те ри е на воз раст од 65 год., а
по сле тоа се спро ве ду ва во вре мен ски ин тер вал не по -
долг од 3 год.

Ста ре е ње то е нор ма лен, не избе жен фи зи о лош ки про -
цес кој нас та ну ва со те кот на вре ме то по ра ди по сте пе но
гу бе ње на струк тур ни те ком по нен ти на тки ва та и oр га -
ните, ка ко и нив ни те фун кции. Спо ред сов ре ме ни те сфа -
ќања, ме ха низ мот на ста ре е ње и дол го веч нос та се ус ло -
ве ни од ге нет ски те фак то ри и од фак то ри те на над во -
реш на та сре дина. 

Во врска со ге нет ски те фак тори, мно гу на уч ни ци сме -
та ат де ка ста ре е ње то е ге нет ски прог ра ми ра но по ра ди
фак тот што клет ки те има ат ог ра ни че на та спо соб ност да
се де лат (50 - 60 пати), при што со те кот на вре ме то се
по бавно се де лат, се по ве ќе по ка жу ва ат про ме ни ка рак -
те рис тич ни за ста ре е ње то и по тоа уми раат. Во фак то ри
од над во реш на та сре ди на спа ѓаат: ус ло ви те за жи вот,

сти лот на жи ве ење, жи вот на та и ра бот на та сре дина, ми -
на ти те и се гаш ни те бо лести, ни во то на здрав стве на та
заш тита, кли мат ски те ус ло ви и др. Се сме та де ка овие
фак то ри вли ја ат на нор мал на та ен до ге на фи зи о лош ка
про дук ци ја на сло бод ни ре ак тив ни ра ди кали, до ве ду вај -
ќи до нив на зго ле ме на про дук ци ја на ни во на клет ка и
пре диз ви ку ва ат ире вер зи бил но ош те ту ва ње на клет ки те
кое во ди до фун кци о нал ни на ру шу ва ња и па то лош ки сос -
тојби. 

Оп шти те зна ци на ста ре е ње то се сре ќа ва ат во си те
тки ва и ор га ни со по сте пе но прог ре сив но про па ѓање, но
по ра ди го ле ма та фи зи о лош ка ре зер ва на по ве ќе то ор -
ган ски си теми, ова про па ѓа ње ста ну ва фун кци о нал но
зна чај но ду ри ко га ќе дос тиг не од ре ден сте пен. 

При ста ре е ње то нас та ну ва ат де ге не ра тив ни про ме ни
на ‘рбет ни от столб и згло бо вите, ат ро фи ја на мус ку ла ту -
рата, на ма лу ва ње на кос ке на та маса, што ре зул ти ра со
ре ду ци ра на под виж ност и на ма лен оп сег и бр зи на на
дви же њата. Во од нос на нерв ни от сис тем нас та ну ва гу -
бење на нев ро ни во ЦНС и ‘рбет ни от мо зок, ат ро фи ја на
ден дри ти те и про ме ни во нев рот ран сми те рите, што ре -
зул ти ра со ос ла бе ни си нап тич ки врски и нев рал на дис-
фун кција, сен зо мо тор ни про мени, про дол же но вре ме на
ре ак ција, ос ла бе ни реф лекси, бавни и ог ра ни че ни дви -
жења, емо ци о нал на нес та бил ност со про мен ли во рас по -
ло же ние, а подоцна и про ме ни на лич нос та и ког ни ти вен
де фи цит кои се по след ица на не ко ја бо лест (де менција,
мо зо чен удар, деп ре сија). При ста ре е ње то се за бе ле жу -
ва и прог ре сив но опа ѓа ње на фун кци ја та на се ти ла та за
вид, слух, ми рис и до пир. 

Пси хо фи зич ки те про ме ни при ста ре е ње то и ви со ка та
пре ва ленца на прид руж ни те хро нич ни бо лес ти кај по ста -

Стареење и возачка способност
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ри те во за чи не ми нов но до ве ду ва до про ме на на не кои од
спо соб нос ти те кои се пот реб ни за без бед но уп ра ву ва ње
со мо тор но во зило, а кое на крај ре зул ти ра со проб ле ми
при во зе њето. Спо ред учес тво то во без бед но то во зење,
до ми нат ни се про ме ни те во: пер цеп тор ни те спо соб нос ти
(вид, слух, рам но тежа, до пир), пси хо мо тор ни те спо соб -
нос ти (свес но ре а ги ра ње на од ре де на драз ба од сре ди -
на та кое кај во за чот мо ра да е бр зо и точно) и ког ни тив -
ни те - мен тал ни те спо соб нос ти (ин те ли генција, вни ма -
ние, ме мо рија, ори ен та ција), ка ко и фи зич ки те проб леми,
хро нич ни те бо лес ти (бо лес ти на ЦНС, КВС, мус кулно-
ске ле тен сис тем) и упот ре ба та на раз лич ни ле кови.

Ре ше ни ја за проб ле ми те 
на по ста ри те во зачи
Ре ше ни ја та за проб ле ми те со ви дот се во на со ка на ре -

дов ни оф тал мо лош ки прег леди, но се ње на препо ра ча ни -
те очила, избег ну ва ње на во зе ње на ве чер, хи руршки
трет ман за ка та рак т и др. За на ма ле ни от слух се препо -
ра чу ва избег ну ва ње раз го вор во текот на во зе њето, а по
препо ра ка да се ко рис ти слу шен ам пли фи ка тор. Ко га е
во пра ша ње на ма лу ва ње то на пси хо фи зич ки те спо соб -
ности, од ко рист е во зе ње по поз на ти па тишта, избег ну -
ва ње метеж во со об ра ќа јот, веж би за ме мо рија, вни ма -
тел но во зење, ин фор ми ра ност за ле ко ви те кои вли ја ат
на пси хо мо тор ни те спо соб нос ти и во зе ње во од мо ре на
сос тојба. За во за чи те кои има ат ос ла бе ни реф лек си по -
ра ди бо лест, ре ду ци ра на флек си бил ност или мо тор на
сла бост на ек стре ми тети, се препо ра чу ва да во зат во зи -
ла со ав то ма ти зи ра ни ко ман ди или спе ци јал но адап ти ра -
но во зило. Ис то та ка се препо ра чу ва ат фит нес вежби,
фи зи кал на те ра пи ја и ба њско ле ку вање. Пре венци јата,
ре дов на та кон тро ла и те ра пи ја та на хро нич ни те бо лес ти
ре зул ти ра со на ма лу ва ње на ком пли ка ци и те и по доб ру -
ва ње на оп шта та здрав стве на сос тој ба и спо соб нос та за
во зење.

Но, со За ко нот за без бед ност во со об ра ќа јот не е пред -
ви де на гор на гра ни ца за воз раст по сле ко ја ав то мат ски
се од зе ма доз во ла та за во зе ње за про фе си о нал ни те ка -
те го рии, па та ка се слу чу ва и ли ца над 65-70 год. и пен -
зи о не ри да ја про дол жат во зач ка та доз во ла и да вр шат
про фе си о на лен пре воз на сто ка и пат ни ци за при ват ни
фирми. Пра ша ње то што се по ста ву ва е кол ку е ова без -
бед но за са ми те во зачи, пат ни ци те и за дру ги те учес ни -
ци во со об ра ќа јот до кол ку се зе мат пред вид фи зи о лош -
ки те про ме ни при ста ре е ње то и ви со ка та пре ва ленца на
хро нич ни те бо лес ти кои мо же да до ве дат до наг ло гу бе -
ње на свес та и наг ла смрт.

Пре вен тив ни мерки
-  Еду ка тив ни прог ра ми во рам ки те на кои по ста ри те

во за чи ќе се за поз на ат со про ме ни те и проб ле ми те
во те кот на ста ре ње то и нив но то вли ја ние на во зач -
ка та спо соб ност. 

-  По ра ди мо ти вот за прик ри ва ње на по стојните бо -
лести, пот ре бен е из веш тај од ма тич ни от док тор за
при сус тво то на хро нич ни бо лес ти и те ра пи ја та што
се прима.

-  Упа ту ва ње на вон ред ни здрав стве ни прег ле ди на во -
за чи те за кои по стои сом не ва ње за про ме на на спо -
соб нос та за во зење.

-  Си те во за чи тре ба да се свес ни де ка со без бед но -
то во зе ње при до не су ва ат за ос тва ру ва ње на нај -
ви со ки те це ли во со об ра ќа јот, а тоа е на ма лу ва -
ње на бро јот на пов ре де ни и за ги на ти во СН и на -
ма лу ва ње на тро шо ци те пот реб ни за са ни ра ње
на по след ици те од нив.
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Да ни е ла То до ров ска - Јо ва но виќ,

Служ ба за ме дици на на тру дот, ЈЗУ Здрав ствен дом - Ку ма ново

Нас про ти сев куп ни от нап ре док по сти гнат во по доб ру -
ва ње то на ус ло ви те за ра бо та и ра бот на та сре дина, ра -
бот но то мес то и  на та му прет ста ву ва се ри о зен ри зик за
здрав је то на про фе си о нал но ек спо ни ра ни те ра бот ници.
По ра ди тоа, ра бо то да вци те тре ба да соз да ва ат по ли ти -
ки за “здрав ра бот ник на здра во ра бот но место”.

Прех ран бе на та ин дус три ја ста ну ва се по ак ту ел на по -
ра ди зго ле ме на та пот ро шу вач ка на хра на и зго ле му ва -
ње то на на та ли те тот на свет ско ниво. Во прех ран бе на -
та ин дус три ја по се бен проб лем за ек спо ни ра ни те ра -
бот ни ци се фи зич ки те штет нос ти ка де што се срет ну ва -
ат про це си што еми ту ва ат сил на бу ча ва ко ја ги над ми -
ну ва ни во а та од 80 dB (A) и 85 dB (A). Про фе си о нал ни -
от кон такт дер ма титис се ја ву ва ка ко ре зул тат на ек спо -
зи ци ја та на ири тан си и алер ге ни ка ко што се са пу ните,
де тер ген тите, гу ме ни те или ла текс ра ка ви ците, сред -
ства та за чис те ње и дру ги хе ми ка лии. Про фе си о нал на
аст ма се срет ну ва кај про фе си о нал но ек спо ни ра ни те
ра бот ни ци во прех ран бе на та ин дус три ја ка ко ре зул тат
на вди шу ва ње то на од ре де ни алер ге ни - му вла, про те -
о ли тич ки ен зими, ка ко и хе мис ки суп станции и сме си
кои се ко рис тат за чис тење. Алер гис ки от ал ве о лит е
си но ним за прех ран бе на та ин дус трија, а ра бот ни те
мес та пов рза ни со про из вод ство на си ре ње и каш ка вал
се из дво ју ва ат ка ко осо бе но ри зич ни по ра ди при сус -
тво то на Penicillium од му вло са но то си рење. Но, по стои
и по себ на фор ма на алер гис ки ал ве о лит пре диз ви кан
од aspergillus species ко ја се ја ву ва кај ра бот ни ци те во
про из вод ство то на си ре ње и каш ка вал. 

Бо лес ти те на ло ко мо тор ни от сис тем во прех ран бе на -
та ин дус три ја се нај чес то ло ка ли зи ра ни на гор ни те ек -
стре ми те ти во вид на бол ки во гр бот, а се по ја ву ва ат и
дру ги мус ку лос ке лет ни проб леми, на пример лум ба лен
син дром. Овие ен ти те ти се ре зул тат на пов то ру вач ки
дви же ња на раце те во те кот на ра бо та та или кре ва њe
и по мес ту ва ње на то вар во про из вод ствени те и па ку -
вач ки те ли нии. Ра бот ни ци те од прех ран бе на та ин дус -
три ја се из ло же ни и на кон крет ни про фе си о нал ни опас -
ности, а нај чес то се срет ну ва ат лиз га ње или соп ну ва -
ње по ра ди влаж ни и лиз га ви пов ршини, за ра зе ни по -
дови, пад од ви со чи на и внат ре шен тран спорт. Ка ко

проб лем се ис так ну ва ат и ос три те но же ви и ма ши ни за
об ра бот ка и па ку ва ње кои се глав ни те при чи ни за по ја -
ва на пов ре ди при ра бо та во прех ран бе ни от сек тор.

Во про дол же ние на тек стот е при ка жа на про цен а та
на ри зик на ра бот ни мес та во фа бри ка за про из вод ство
на каш ка вал и би е но си рење. Во про цен а та на ри зи кот
се вклу че ни пет ка рак те рис тич ни ра бот ни мес та на
коишто ра бо тат 40 ра бот ни ци (29 ма жи и 11 жени): 11
ра бот ни ци во по гон за пас те ри за ција, еден ра бот ник на
цен трал но ин дус трис ко пе ре ње (ЦИП), осум ра бот ни ци
во по гон за про из вод ство на би е но си ре ње и каш ка вал,
пет ра бот ни ци на па ре ње на аг ре гат и 15 ра бот ни ци во
по гон за ва ку ми ра ње на каш ка вал и би е но си рење.
Про цен а та на ри зи кот за се кое од ра бот ни те мес та е
из врше на спо ред стан дар д на та ме то до ло ги ја ко јашто
се сос тои од че ти ри че кори: иден ти фи ка ци ја на спе ци -
фич ни те про фе си о нал ни штет нос ти и опас ности, про -
цен а на ек спо зи ци јата, про цен а на ефек тот доза-од го -
вор и ка рак те ри за ци ја на ри зи кот.  

Ре зул та ти те ука жу ва ат де ка мик рок ли мата, ос вет ле -
нос та и оп шти те виб ра ции на си те пет ра бот ни мес та
се во рам ки на за кон ски доз во ле ни те гра ници. Бу ча ва -
та на че ти ри ра бот ни мес та ги над ми ну ва ше дол ни те
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ак ци о ни вред нос ти на из ло жу вање. Ра бот ни ци те на
две ра бот ни мес та беа из ло же ни на нат ри ум хид рок сид
и азот на ки се лина. Би о лош ки те штет нос ти беа зас та пе -
ни на ед но ра бот но мес то ка де што ра бот ни ци те беа
из ло же ни на стар тер кул ту ра ко ја сод ржи Lactococcus
lacta. Од дру га страна, ре зул та ти те по ка жаа де ка на
три ра бот ни мес та ра бот ни ци те во про сек по ми ну ва ат
од 120 до 360 минути на оп ре де ле на ра бот на опе ра ци -
ја и вкуп но то осум ча сов но вре ме на из ло же ност во ни -
е ден слу чај не ги над ми ну ва ше мак си мал но доз во ле -
ни те концен тра ции и ли мити.

Со кли нич ки те ис ле ду ва ња беа де тек ти рани: бра ди -
кар ди ја кај еден, та хи кар ди ја кај двајца и по ка чен крвен
при ти сок кај пет ра бот ници. Пре ку мер на те лес на те жи -
на е ут врде на кај 12 ра бот ници, а обе зи тас кај че ти ри
ра бот ници. Ла бо ра то рис ки те ана ли зи по ка жаа зго ле -
ме ни вред нос ти на се ди мен та ци ја та кај осум, хи пер гли -
ке ми ја кај осум, зго ле ме ни вред нос ти на хо лес те ро лот
кај три, зго ле ме ни вред нос ти на триг ли це ри ди те кај
двајца ра бот ни ци и при сус тво на про те и ни во ури на та
кај пет ра бот ници. 

На ма ле на ос три на на ви дот за да ле ку е ре гис три ра на
каj двајца ра бот ници, а на ма ле на ос три на за блис ку кај
че ти ри ра бот ници. Кај се дум ра бот ни ци е ут врдено ле -
сно, а кај еден ра бот ник уме рено гу бење на слух. Исле -
ду ва ње то на вен ти ла тор на та фун кци ја по ка жа на ма ле -
на про точ ност во ма ли те диш ни па тиш та кај еден ра бот -
ник. Бе ше зак лу че но де ка кај ни ту еден од вклу че ни те
ра бот ни ци не е ре гис три ра на про фе си о нал на бо лест,
пов ре да при ра бо та со спре че ност за ра бо та по дол га од
три дена, ни ту бо лест во врска со ра бо тата. Оцен а та на
ра бот на та спо соб ност ука жа де ка си те ра бот ни ци се
спо соб ни за ра бота. 

Спо ред ре зул та ти те од про цена та на ри зи кот на на ве -
де ни те ра бот ни места, зго ле мен ри зик е ут врден на ед -

но ра бот но мес то (цен трал но ин дус трис ко пе рење), а
сре ден ри зик на че ти ри ра бот ни мес та (пас те ри за ција,
ра бот ник во по гон за про из вод ство на каш ка вал и би е -
но си рење, па ре ње на аг ре гат и ра бот ник во по гон за ва -
ку ми ра ње и па ку ва ње на каш ка вал и би е но си рење). Во
таа на сока, се препо ра ча ни мер ки за на ма лу ва ње на
ри зи кот на ра бот ни те места:

-  ра бот но мес то ра бот ник во по гон за пас те ри за ција:
ре дов ни кон тро ли и ис пи ту ва ња на сред ства та за ра -
бота, по ста ву ва ње на зна ци за пре дуп ре ду вање, от -
стра ну ва ње на ис ту ре ни те теч нос ти врз по дот, но се -
ње на заш тит ни чиз ми со про тив лиз гач ки ѓон, заш -
тит ни очила, мас ка и заш тит ни ра ка ви ци за хе мис ки
штет ности, ко рис те ње заш тит ни ци за слу хот и др.;

-  ра бот но мес то ра бот ник на цен трал но ин дус трис -
ко пе рење: обе ле жу ва ње на па те ки те по кои се дви -
жат вра бо те ни те и тие да се од во јат од па те ка та по
ко ја се дви жат во зи лата, обез бе ду ва ње од вод за во -
да та од пе ре њето, за дол жи тел но но се ње на заш тит -
ни очила, мас ка и заш тит ни ра ка ви ци за хе мис ки
штет нос ти и др.;

-  ра бот но мес то ра бот ник во по гон за про из вод ство
на каш ка вал и би е но си рење: по ви ку ва ње струч ни
ли ца за ли ф то ви кои ќе го усог ла сат ли ф тот со пра -
вил ни ци те за упот ре ба на ли ф тови, по ста ву ва ње
зна ци за пре дуп ре ду ва ње и упат ства за од ржу ва ње
на по дот во чис та сос тојба, обез бе ду ва ње адек ват на
вен ти ла ци ја за од вод на штет ни те ис па ру ва ња и др.;

-  ра бот но мес то ра бот ник на па ре ње аг ре гат: при
чис те ње на ма ши на та да се оси гу ра де ка ма ши на та
е ис клу че на и де ка е при тис на то си гур нос но то коп че
СТОП за це лос но ис клу чу ва ње на ма ши на та од на по -
ју ва ње со елек трич на енер гија, по ста ву ва ње знак за
опас ност од ам пу ти ра ње на пр сти те и раце те и др. и

-  ра бот но мес то ра бот ник во по гон за ва ку ми ра ње и
па ку вање: ре дов на кон тро ла на заш ти ти те на ма ши -
ни те и нив на еви денци ја по ра ди вртли ви или под -
виж ни де лови, упат ство за ко лич ки те со каш ка вал да
ги тран спор ти ра ат ми ни мум двајца вра бо тени, ре -
дов но но се ње на заш тит на та оп ре ма и обез бе ду ва -
ње адек ват на вен ти ла ција. 
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Ма ја Па на јо то виќ -Ра дев ска, 

ЈЗУ ЗД Же лез ни чар Скопје

Со зго ле му ва ње то на свес та за по чис та и поз дра ва
жи вот на сре ди на на рас ну ва и пот ре ба та за енер ген си
кои што се „попри ја тел ски“ и по мал ку ја за га ду ва ат жи -
вот на та сре дина. При род ни от гас по ра ди не го ва та ка -
рак те рис ти ка „чис то со го ру вање“ и ре ла тив но нис ка та
еми си ја на штет ни га со ви ста ну ва се по ек спло а ти ран
енер генс ка ко за до маш ни пот реби, та ка и во ин дус три -
јата. Имај ќи пред вид де ка при со го ру ва ње то на при род -
ни от гас се ос ло бо ду ва по го ле ма топ лин ска енер ги ја во
спо ред ба со ос та на ти те енер ген си (јаг лен, наф те ни
про из во ди и др.), не го ва та упот ре ба се зго ле му ва од го -
ди на во го дина. Со тоа га сот ста ну ва се по ат рак ти вен и
се попри фат лив за ин дус трис ка упот реба, осо бе но во
про це си те на про из вод ство на топ лин ска и елек трич на
енер гија. Но, со сè по ин те зив на та ек спло а та ци ја на
при род ни от гас во си те сег мен ти на ин дус три ја та со се -
ма е оче ку ва но да се ја ват и не га тив ни ефек ти по
здрав је то на вра бо те ните. 

Во тек стот што сле ди во про дол же ние е да ден при каз
на ре зул та ти те од про цен а та на ри зик на ра бот но то
мес то и оцен а та на здрав стве на сос тој ба и ра бот на
спо соб ност кај вра бо те ни те во гас на термо е лек трана.
Цел та е да се про це ни здрав стве на та сос тој ба и ра бот -
на та спо соб ност кај вра бо те ни во гас на термо е лек тра -
на пре ку aна ли за на ре зул та ти те од спро ве де ни те пре -
вен тив ни ме дицин ски прег ле ди во ко ре ла ци ја со ана -
ли за на ре зул та ти те од нап ра ве на про цен а на ри зик.
Ко рис те ни се по да то ци од ак тот за  про цен а на ри зик
из ра бо тен од ов лас те на ус та но ва за без бед ност при
ра бота. Про цен а та на ри зик е нап ра ве на според ме то -
дот на Kinney.

Ис пи ту ва на та гру па (ИГ) се сос тои од 40 ма жи вра бо -
те ни во тех нич ки от од дел на гас на термо е лек тра на рас -
по ре де ни на 5 ка рак те рис тич ни ра бот ни мес та на воз -
раст од 23 до 52 го дини. Кон трол на та гру па (КГ) се сос -
тои од 40 ма жи вра бо те ни во ос нов ни учи лиш та на ра -

бот но мес то нас тав ник кои при из вршу ва ње на се кој -
днев ни те ра бот ни об врски не се из ло же ни на опас нос -
ти и штет нос ти ка ко ис пи ту ва на та група, на воз раст од
25 до 49 го дини.

Од ре зул та ти те од из врше ни те ме ре ња се ут врди де -
ка не по стои от ста пу ва ње од мак си мал но доз во ле ни те
гра ни ци на мик рок ли ма та во ра бот на та сре ди на на си -
те мер ни мес та во цен тра лата, из ме ре ни во зим ски от
пе риод. Освет лу ва ње то на си те мер ни мес та е над ми -
ни мал но доз во ле на та гра ница. Бу ча ва та на мер ни те
мес та се дви жи од 47,2 dB(A) до 98,9 dB(A). Бу ча ва та
на 4 мер ни мес та ги над ми ну ва гра нич ни те вред нос ти
(87dB) на из ло жу вање, а на 5 мер ни мес та и дол ни те
ак ци о ни вред нос ти (80dB) на из ло жу вање.

По ра ди зго ле ме но то ни во на бу ча ва над доз во ле ни те
гра ни ци на од ре де ни мер ни мес та вре ме то на ек спо зи -
ци ја, од нос но вре ме то на врше ње на инспек цис ки над -
зор на вра бо те ни те во тех нич ки от од дел е скра те но на
30 – 90 ми ну ти днев но со за дол жи тел но но се ње на лич -
ни заш тит ни сред ства. Спо ред про цен а та на ри зи кот
си те 5 ка рак те рис тич ни  ра бот ни мес та спа ѓа ат во ран -
гот на се ри о зен ри зик (90<R<190)  кој е при фат лив, но
вед наш тре ба да се прис та пи кон из ра бот ка на план за
не го во ми ни ми зи ра ње или ели ми ни рање. 

Спо ре ду вај ќи ги ре зул та ти те до би е ни од прег ле дот
по сис теми, ЕКГ на о дите, на тив ни те спи рог рами, оку ло -
тес тот, нев роп си хи јат рис ки от прег лед, пси хо лош ко то
тес ти ра ње и ла бо ра то рис ки те ана ли зи на крв та и ури -
ната, по ме ѓу две те гру пи ис пи та ни ци не се ут врди при -
сус тво на сиг ни фи кан тна раз лика. Од ре зул та ти те од
из врше на та то нал на ли ми нал на ау ди о мет ри ја се ут -
врди де ка бро јот на ра бот ни ци во ек спо ни ра на та гру па
со ре гис три ра ни про ме ни на ау ди о мет рис ки от на од е
сиг ни фи кан тно по ви сок (P<0,05) од бро јот на ра бот ни -
ци во кон трол на та група.

Од про ме ни те на ау ди о мет рис ки от на од кај ра бот ни -
ците од ек спо ни ра на та гру па е нај зас та пе на по ја ва та
на пер цеп тор ни от ско том (32,5% од ис пи та ни ците).

Во ис пи ту ва на та гру па ста тис тич ки зна чај но (P<0,05)
е по ви сок бро јот на ра бот ни ци со ре гис три ра ни про ме -

Процена на ризик на работно место 
и оцена на здравствена состојба и 
работна способност кај вработените 
во гасна термоелектрана
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ни на ау ди о мет рис ки от на од на воз раст > 35 год. и вку -
пен стаж >10 год. во од нос на кон трол на та гру па (84%
vs. 16%).

Зго ле му ва ње то на по ја ва та на пер цеп то рен ско том е
по ли не а рен пат од 30 год. воз раст до 45 год. воз раст.
Па дот по 45 год. воз раст во ак ту ел на та сту ди ја е по ра -
ди ма ли от број на ис пи та ни ци по ста ри од 45 год. (са мо
двајца ис пи та ни ци од вкуп но 40). 

И пок рај зго ле му ва ње то на по ја ва та на пер цеп тор ни -
от ско том со воз раста, ева лу а ци ја та на ри зи кот нап ра -
ве на со ло гис тич ка рег ре си ја е ре чи си за не мар лив и из -
не су ва OR=0,54, 95% CI (0,25<OR<1) што ука жу ва де ка
воз рас та е ста тис тич ки зна чаен, но не за ви сен фак тор
од про фе си о нал на та ек спо зи ци ја на бу ча ва за по ја ва
на про фе си о нал на наг лу вост.

Ри зи кот за по ја ва на про ме ни на ау ди о мет рис ки от на -
од кај ис пи та ни ци те од ек спо ни ра на та гру па е сиг ни фи -
кан тно по го лем (P<0,05) и е за 8 па ти по ви сок од кон -
трол на та гру па (OR=8,14 95% CI  2,44-27,17) со ви со ки
вред нос ти на ре ла тив ни от ри зик RR= 4,75.

Во САД по ве ќе од 30 ми ли о ни ра бот ни ци се из ло же -
ни на штет на бу ча ва (NIOSH, 1998). Во Гер ма ни ја 4-5
ми ли о ни лу ѓе (12-15% од ра бот на та сила) се из ло же ни
на бу ча ва (СЗО, 2001). Иа ко бу ча ва та е пов рза на со ре -
чи си се ко ја ра бот на ак тив ност, не кои ак тив нос ти се
пов рза ни со осо бе но ви со ки ни воа на бу чава. Поз на ти -
от ле кар и ис тра жу вач Ро берт Кох ре кол: “Ќе дој де де -
нот ко га бу ча ва та ќе ста не нај го лем неп ри ја тел на чо ве -
кот и про тив неа ќе се бо ри ме ка ко про тив чу ма та и ко -
ле рата”. Во ко ре ла ци ја со из врше ни те ме ре ња на бу ча -
ва та кои ги над ми ну ва ат доз во ле ни те ни воа на 5 мер ни
места, се кон ста ти ра де ка бу ча ва та е спе ци фи чен ри -
зик кој мо же да до ве де до про фе си о нал но гу бе ње на
слу хот. Ова е оче ку ва но со ог лед на фак тот де ка цен -
тра ли те се “бучни” места.

Во на ше то ис тра жу ва ње од ана ли за та на ак тот на
про ценка на ри зик во до се гаш но то ра бо те ње на цен -
тра ла та не ма ре гис три ра но ни ту еден слу чај на по жар

или ек спло зија. Од из врше ни те ме ре ња на мик рок -
лима, ос вет ле ност и бу ча ва на 17 мер ни мес та во цен -
тра ла та от ста пу ва ња има са мо кај из ме ре на та бу ча ва
што оди во при лог на Иран ска та сту ди ја де ка гу бе ње то
на слу хот е еден од нај го ле ми те ри зи ци во гас ни те
термо е лек трани.

Сту ди ја та на Ра хи о тис и сор. спро ве де на на 93 ра бот -
ни ци од тех нич ки от од дел на цен тра ла за про из вод ство
на елек трич на енер ги ја било ут врде но де ка вра бо те ни -
те во тех нич ки от од дел би ле из ло же ни на ви со ки ни воа
на бу чава. Ста тис тич ка та ана ли за на ре зул та ти те по ка -
жа ла де ка 44% од ра бот ни ци те има ат сен зо рно гу бење
на слу хот, нај чес то на 4000Hz. Мул ти ва ри јант на та ана -
ли за по ка жа ла де ка про фе си о нал на та из ло же ност на
бу ча ва е нај сил ни от по ка за тел за про фе си о нал на наг -
лу вост (OR7.51). 

Ре зул та ти те од на ша та сту ди ја во од нос на про ме -
на та на ау ди о мет рис ки от на од се сов па ѓа ат со сту ди -
ја та на Ра хи о тис, од нос но 19 (47,5%) ра бот ни ци од
гас на та цен тра ла се со ре гис три ра ни про ме ни на ау -
ди о мет рис ки от на од од кои 13 (32,5%) има ат пер цеп -
то рен ско том. Ис то та ка, про фе си о нал на та из ло же -
ност на бу ча ва е нај сил ни от по ка за тел за про фе си о -
нал на наг лу вост (OR=8,14). Во од нос на воз раста, во
ак ту ел на та сту дија, ри зи кот е ре чи си за не мар лив и из -
не су ва OR=0,5402, 95% CI (0,25<OR<1) што ука жу ва
де ка воз рас та е не за ви сен фак тор од про фе си о нал на -
та ек спо зи ци ја на бу ча ва за по ја ва на про фе си о нал на
наг лу вост. 

Сту ди ја та на Мек ре и сор. го под држу ва мо де лот на
ади тив ни от ефект на воз рас та и про фе си о нал на та из -
ло же ност на бу ча ва на гу бе ње на слу хот кој е попри -
фат лив од прет постав ка та на си нер гис ки от ефект.

Про фе си о нал на та бу ча ва е  ри зик - фак тор со си лен
„evidence based“ до каз кој ре зул ти ра со лош здрав ствен
ис ход, а тоа е гу бе ње на слу хот. Отту ка про из ле гу ва и
пот ре ба та за пе ри о дич ни те ме дицин ски про цени, чи ја
сод ржи на би тре ба ло да би де де фи ни ра на и пре ку про -
цен а та на ри зи кот на ра бот ни те места, со при ме на на
со од вет ни пре вен тив ни мерки. Ова е осо бе но важ но
по ра ди фак тот де ка за кон ски те мер ки и прак тич ни те
ис кус тва мо жат да се ко рис тат за да се на ма ли из ло же -
нос та на бу ча ва во про фе си о нал ни ус лови.
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Вес на Циб рева,

Ка тед ра за ме дици на на тру дот, 
Ме дицин ски фа кул тет, Скопје

Во по след ни те де це нии, со раз вој на тех но ло ги ја -
та и осов ре ме ну ва ње то на апа ра ту рата, по сти гнат е
еви ден тен нап ре док во ди јаг нос тич ка та ра ди о ло ги ја
со што се да ва зна ча ен при до нес кон ра но то и пре -
циз но ди јаг нос ти ра ње на го лем број за бо лу вања.
Тоа се од ра зу ва со по раст на бро јот на ра ди о лош ки
сни ма ња во све тот и кај нас, што, од дру га стра на,
во ди кон зго ле му ва ње на про цен ту ал но то учес тво
на зра че ње то кое по тек ну ва од ме дицин ски те сни ма -
ња во ко лек тив на та ефек тив на доза. Тоа, од сво ја
стра на,  ре зул ти ра со зго ле му ва -
ње на го диш на та ефек тив на до за
“per capita”. 

Спо ред ус ло ви те за ра бо та со
из во ри на јо ни зи рач ко зра чење,
про фе си о нал но ек спо ни ра ни те
ра бот ни ци се по де ле ни во две ка -
те го рии на из ло же ност - ра бот ни -
ци од ка те го ри ја “А” и од ка те го ри -
ја “Б”. Кај ра бот ни ци те од ка те го -
ри ја “А” по стои мож нос т да при -
мат ефек тив на до за по го ле ма од
6 mSv или ек ви ва лен тна до за по -
го ле ма од 3/10 од прет ход но де -
фи ни ра ни те ек ви ва лен тни до зи
за оч на та леќа, ко жа та или ек -
стре ми те тите. Кај ра бот ни ци те од
ка те го ри ја “Б” не по стои мож ност
да при мат ефек тив на до за по го -
ле ма од 6 mSv или ек ви ва лен тна
до за по го ле ма од 3/10 од ек ви ва -
лен тни те до зи за леќа, ко жа или
ек стре ми тети. За уче ни ци по ста -
ри од 16 го дини ефек тив на та го -

диш на до за не тре ба да над ми ну ва 6 mSv, а ек ви ва -
лен тна та до за за ле ќа да би де нај мно гу до 50 mSv
го диш но и за ек стре ми те ти и ко жа до 150 mSv го -
дишно. Бре ме ни те же ни не мо жат да би дат из ло же -
ни во ка те го ри ја “А”, а ек ви ва лен тна та до за за фе ту -
сот не смее да би де по ве ќе од 1 mSv во пре ос та на -
та та бре ме ност.

Од дру га страна, ра ди о лош ки те ра бот ници кои се
ди рек но ин вол ви ра ни во ме дицин ски те сни мања се
оние кај кои оче ку ва ме до пол ни тел но зго ле му ва ње
на го диш на та ефек тив на доза, а во сог лас ност со
по со че ни от рас теч ки тренд на упот ре ба на зра че -
ње то во ме дицин ска та ди јаг нос тика. Тоа во ди кон
мож ност од зго ле ме на по ја ва на сто хас тич ки ефек -
ти кај таа по пу ла ција. Про цен а та на ри зи кот од про -

Споредбена анализа на две 
методологии за процена на ризикот 
кај здравствени работници 
изложени на јонизирачко зрачењe
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фе си о нал на та ек спо зи ци ја на зра чење, во ва ка
прет поста ве ни ус ло ви на зго ле менo про фе си о нал -
но из ло жу вање, бе ше и ос нов ни от мо тив за из ра -
бот ка на овој труд.

Во тек стот што сле ди при ка жа ни се ре зул та ти те од
ис тра жу ва ње то за оп рав да нос та и при мен ли вос та на
две раз лич ни ме то ди за про ценка на ри зик на ра бот -
но мес то при над во реш на про фе си о нал на ек спо зи -
ци ја на јо ни зи рач ко зра че ње пре диз ви ка но од Х-зра -
ци кај здрав стве ни ра бот ници. Истра жу ва њето прет -
ста ву ва  дес крип тивно-ком па ра тив на епи де ми о лош -
ка сту ди ја во ко ја се ко рис те ни  по да то ци те од спро -
ве де ни те пре вен тив ни прег ле ди кај ис пи ту ва на та
гру па од 30 ра бот ни ци вра бо те ни во ед но од де ле ние
за рен дген ди јаг нос ти ка про фе си о нал но ек спо ни ра -
ни на јо ни зи рач ко зра че ње (Х-зраци) во ус ло ви на
кон тро ли ра на зо на на зра чење. За иден ти фи ка ци ја
на штет нос та и про цен а на ек спо зи ци ја та ко рис те ни
се по да то ци од ам би ен тал ни те ме ре ња из врше ни во
ра бот на та сре ди на и пер со нал на та до зи мет ри ја на
ис пи та ни ци те во пе ри од од 5 го дини. Ис то така, ко -
рис те ни се и препо ра ча ни те ко е фи циен ти на ри зик
од по ја ва на сто хас тич ки ефек ти при из ло же ност на
јо ни зи рач ко зра че ње од стра на на ICRP (International
Commission on Radiological Protection), спо ред по -
след ни те препо ра ки на ова те ло од 2011 го дина.

Обра бо те ни и спо ре де ни се две ме то ди за про -
цена на ри зик:

1. Ма тич на ме то да (мат ри ца 5х5) - прис та пот е со
при ме на на мат ри ца “ве ро јат ност - те жина“ во од нос
на по след ицата. И две те ва ри јаб ли мо жат ква ли та -
тив но да се ка те го ри зи ра ат и кван ти та нив но да се
сте пе ну ваат. Во оваа ме то да до ве ро јат нос та од по -
ја ва на по след ица та се до а ѓа пре ку об ра бо ту ва ње
на по да то ци те од ам би ен тал ни те ме рења, а до те -
жи на та од по след ица та пре ку об ра бо ту ва ње на по -
да то ци те од пре вен тив ни те прег ле ди на ис пи ту ва на -
та група.

2. Ме то да ба зи ра на врз но ми нал ни те ко е фи цин ти
на ри зик од из ло же ност на јо ни зи рач ко зра че ње -
про цен а та на ри зи кот од зра че ње пре ку оваа ме то да
се ба зи ра врз пресмет ки нап ра ве ни врз ос но ва на
вред нос ти те на ефек тив на та до за от чи та на пре ку
по да то ци те од лич на та до зи мет ри ја (TLD) и вред -
нос ти те на но ми нал ни те ко е фи ци ен ти на ри зик за
по ја ва на сто хас тич ки ефек ти од из ло же ност на јо -
ни зи рач ко зра чење.

Во фун кци ја на овоз мо жу ва ње на ком па ра тив на
ана ли за на две те ме то ди и ре зул та ти те од нив, се
ко рис те ни ед нак ви кла си фи ка ции ка ко за ка те го ри и -
те на ек спо зи ција, та ка и за ка те го ри и те на ри зик,
кои се сог лас ни со за кон ски те ре гу ла тиви.

До би е ни те ре зул та ти од из врше на та про цена на
ри зи кот со ко рис те ње на ме то да та на мат рич на про -

цен ка и ме то да та на но ми нал ни ко е фи ци ен ти на ри -
зик зна чај но не се раз ли ку ва ат и раз ли ка та не е суш -
тин ска од ас пект на про фе си о нал на та ек спо зи ција.
И ни во то на ри зик Р2, про це не то спо ред мат рич на та
ме то да и ни во а та Р1 и Р2 про це не ти спо ред ме то да -
та на но ми нал ни ко е фи ци ен ти на ри зик, збо ру ва ат
во при лог на при фат лив ри зик на ра бо та во ус ло ви
на кон тро ли ра на зо на на зра чење, ка де што ни во то
на заш ти та доз во лу ва  на та мош но из вршу ва ње на
ра бот ни те ак тив нос ти и из гот ву ва ње на сред но ро -
чен план за ак ци ја за евен ту ал но по доб ру ва ње на
ус ло ви те за ра бота.

До би е ни те ре зул та ти од спро ве де ни те ис пи ту ва -
ња за про цен а та на ри зи кот со две те раз лич ни ме то -
ди упа ту ва ат на зак лу чок де ка ра бот ни ци те се из ло -
же ни на ри зик ка рак те ри зан ка ко при фат лив ри зик
за про фе си о нал но ек спо ни ра ни ра бот ници. Спо ред
тоа, про цен а та на ри зи кот од ек спо зи ци ја на Х зра -
че ње мо же да би де нап ра ве на со ко рис те ње на ко ја
било од овие ме тоди, но по пре циз на и по ед нос тав -
на за упот ре ба е ме то да та ба зи ра на врз но ми нал ни -
те и вкуп ни ко е фи ци ен ти на ри зик од јо ни зи рач ко
зра чење, ко ја ја препо ра чу ва ме за  на та мош на упот -
реба. 
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Дра ган Стоја нов ски, 

ПЗУ „Д-р Дра ган“, Ку ма ново

Ре зул та ти те од по ве ќе ис тра жу ва -
ња ука жу ва ат де ка ни ке лот и не го -
ви те ле гу ри кај про фе си о нал но из -
ло же ни те ра бот ни ци во про из вод -
ство то на фе ро ни кел ле гу ри мо же
да има ат ири та тив но и сен зи би ли зи -
рач ко деј ство на ко жа та и се при чи -
на за по ја ва та на про фе си о нал ни от
кон такт дер ма титис. Ни ке лот мо же
да се нај де и во поч вата, во дата,
воз ду хот, би ос фе рата, јаг ле нот и
бен зи нот. Ни ке лот е при су тен во по -
ве ќе од 300.000 про из во ди за ши ро -
ка пот ро шу вачка. Ту ка, пред се спа -
ѓаат: би жу те рија, обет ки и на кит од
по ник лу ван ме тал, коп чиња, рач ни
ча сов ници, ко ва ни па ри и мо нети,
NiCd ба те рии, са до ви за до ма -
ќинство, среб рен при бор за ја дење,
раз ни по ник лу ва ни пред мети, ке ра -
мика, ме дицин ска оп ре ма и др.

Ни ке лот во про фе си о нал ни ус ло -
ви се сре ќа ва при врше ње на ис -
копи, во ру дар ството, про це си те на
то пе ње на ру дата, про из вод ство то и
тран спортот на ни кел, во ра фи не ри -
и те за ни кел, хе мис ка та и ме та -
луршка та ин дус трија, про из вод ство -
то и упот ре ба та на суп станции и ле -
гу ри на ни ке лот, гра деж ниш твото,
ав то ин дус три јата, ин дус три ја та за
ме дицин ски ма те ри јали, елек тро -
тех ни ката, про из вод ство то на пред -
ме ти за до ма ќинството, проз вод -
ството на ке ра мика, емајл, стакло,
мо нети, ко ва ни пари, кад ми ум ски
ба те рии и аку му ла тори, во бро дог -

ра ди лиш тата, про це си те на по ник -
лу ва ње и об ла го ро ду ва ње на тур би -
ни те и во нук ле ар ни те цен трали.

Про фе си о нал ни те дер ма то зи се
си те бо лес ти на ко жа та со аку тен
или хро ни чен тек кои се по ја ву ва ат
ка ко ре зул тат на про фе си о нал на та
ек спо зи ци ја на штет ни аген си со кои
ра бот ни кот до а ѓа во кон такт, од нос -
но за кои про фе си о нал на та ек спо зи -
ци ја е единствен ети о лош ки фак тор,
или пак во го ле ма ме ра е при чи ни -
тел за по ја ва та на нив на та сим пто -
ма то логија. Ос нов на та по дел ба на
кон такт дер ма ти тисот (КД) е нап ра -
ве на спо ред ос нов ни от па то ге -
нет ски ме ха ни зам на алер гис ка и
ири тан тна кон такт ре ак ција. 

Спо ред тоа про фе си о нал ни от
кон такт дер ма титис (ПКД) мо же да
се кла си фи ци ра како:

� про фе си о на лен ири та ти вен
кон такт дер ма титис 
(акут на и хро нич на форма);

� про фе си о на лен алер гис ки 
кон такт дер ма титис;

� фо то а лер гис ки кон такт 
дер ма титис;

� фо то ток си чен кон такт дер ма -
титис;

� кон такт ур ти ка рија;
� алер гис ка кон такт ур ти ка рија;
� не а лер гис ка кон такт ур ти ка -

рија.

Во де лот што сле ди е при ка жа но
од ре ду ва ње то на по ја ва та на кон -
такт дер ма ти тисот со по се бен ак -
цент на алер гис ки от кон такт дер ма -
титис во ус ло ви на про фе си о нал на

ек спо зи ци ја на ни кел кај ра бот ни ци
ан га жи ра ни во про из вод ство на фе -
ро ни кел ле гури. Во сту ди ја та беа
вклу че ни 140 ра бот ни ци од маш ки
пол вра бо те ни во фа бри ка та за про -
из вод ство на фе ро ни кел ле гури. Во
ис пи ту ва на та гру па (ИГ) беа вклу че -
ни 103 ис пи та ни ци кои ра бо теа на
ра бот ни мес та со ди рек тен кон такт
со ни кел во про из вод ствени от про -
цес. Ка ко кон трол на гру па (КГ) бе ше
из бра на гру па од 37 ад ми нис тра тив -
ни ра бот ни ци вра бо те ни во фа -
бриката, без ди рек тна из ло же ност
на ни ке лот ка ко про фе си о нал на
штет ност. Ме то до ло ги ја та на ис тра -
жу ва ње то вклучи: Нордис ки пра шал -
ник за про фе си о нал ни кож ни бо лес -
ти (NOSQ-2002/long), фи зи ка лен
прег лед на кож ни те про ме ни на
рацете, згло бо ви те и под лак тни ците,
ка ко и из ве ду ва ње на епи ку тан patch
тест. Во ис тра жу ва ње то ка ко про фе -
си о на лен алер ген за епи ку та но то ис -
пи ту ва ње бе ше упот ре бен NiS04
(5%), a ка ко не га тив на кон трол на
про ба бе ше упот ре бен ва зе лин. 

Во од нос на де мог раф ски те ка -
рак те рис ти ки ИГ и КГ се раз ли ку ваа
са мо во од нос на ви со ко то об ра зо -
ва ние - ИГ (4,9%) vs. КГ (18,9%).
Црвен исип на ко жа та при су тен во
те кот на 6 ме сеци, во рам ки те на ИГ
бе ше ре гис три ран кај 21 (20,4%), а
во КГ кај 4 (10,8%) ра бот ници. За -
чес те нос та на кож ни те про мени, ри -
ни тисот, кон јун кти ви тисот и аст ма та
бе ше по ви со ка кај ИГ, но раз ли ка та
не бе ше ста тис тич ки зна чајна. Пр ви -
те кож ни про ме ни се ја ву ва ат по сле
18 - го диш на воз раст и кај две те
групи. Про ме ни те на ко жа та на

Контакт дерматитис во услови на 
професионална експозиција на 
никел кај работници во производството
на фероникел легури
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раце те пре диз ви ка ни од кон такт со
хе мис ки ма те рии над вор од ра бот -
но то мес то кај ИГ беа при сут ни кај
10 (9,8%), а кај КГ кај 2 (5,5%) ра бот -
ници. Кај ис пи та ни ци те од ИГ по ја -
ва та на фи су ри е со по теш ка фор ма
во си те прет ход ни и се гаш ни по ја ве -
ни ег земи, во од нос на КГ. Во од нос
на по ја ва та на ур ти ка ри ја, не ма ше
зна чај на ста тис тич ка раз ли ка по ме -
ѓу две те групи. Во од нос на осет ли -
вост на ма те ри ја ли од ни кел над вор
од ра бот на та сре ди на (ме тал ни коп -
чиња, би жу те ри ја и др.) не ма ста -
тис тич ки зна чај ни раз ли ки  ме ѓу две -
те групи. Кај ИГ е ре гис три ран по зи -
тивeн patch тест со 5% NiSO4 кај 20
(19,5%) ра бот ници, што е ста тис тич -
ки зна чај но по чес то во од нос на 2
(5,4%) ра бот ни ци од КГ (P<0,05). Кај
ИГ се ре гис три ра ни ис пи та ни ци со
слаба, сил на и ек стрем на ре ак ци ја
на по зи тив ни те епи ку та ни тес тови, а
кај КГ си те по зи тив ни епи ку та ни од -
го во ри се со сла ба ре ак ци ја во од -
нос на ин тен зи те тот на кож на та ре -
ак ци ја на епи ку та ни от patch-тест. 

По ели ми на ци ја од ра бот но то
мес то по доб ру ва ње то на кож ни те
про ме ни на раце те бе ше ста тис тич -
ки зна чај но по чес то кај ис пи та ни ци -
те од ИГ во од нос на КГ. По зи ти вен
тест на ели ми на ци ја бе ше ре гис три -
ран кај 5 ра бот ни ци (4,9%) со дер -
ма титис на раце те од гру па та на
про фе си о нал но ек спо ни ра ни те ра -

бот ници. Сле деј ќи ги кри те ри у ми те
за ве ри фи ка ци ја на ПКД, а спо ред
до би е ни те по да то ци од Пра шал ни -
кот, кли нич ки от прег лед, тес тот на
ек спо зи ци ја и ели ми на ција, ка ко и
ре зул та ти те од епи ку та ни от patch-
тест со NiSО45%, из дво е ни се 5 ра -
бот ници од ИГ (4.9%) ди рек тно про -
фе си о нал но ек спо ни ра ни на ни кел
кај кои мо же да се ут врди ме дицин -
ска ди јаг но за на про фе си о на лен
кон такт дер ма титис.

Про фе си о нал ни те кож ни бо лес ти
се вбро ју ва ат во нај чес ти те про фе -
си о нал ни бо лес ти и на нив от па ѓа ат
20-50% од си те ре гис три ра ни про -
фе си о нал ни бо лес ти во свет ски
рамки. При тоа, го лем дел од овие
про цен ти от па ѓа на про фе си о нал ни -
от кон такт дер ма титис за чи ја ди јаг -
нос тика, трет ман и ре ха би ли та ци ја
се тро шат го ле ми фи нан сис ки сред -
ства ши рум све тот.

Спо ред бе но со дос тап на та ли те -
ра ту ра во овој до мен, на ше то ис тра -
жу ва ње по ка жа слич ни ре зул тати.
Ви со ки от про цент на сен зи би ли за -
ци ја од 19,5%, ка ко и ма ли от про -
цент на ма ни фес тен кон такт дер ма -
титис што се по ја ви во на ша та сту -
дија, нај ве ро јат но е ре зул тат на ла -
тен тна та сен зи би ли за ција, об јас не -
та прет ход но и во ли те ра ту рата. 

Во од нос на ло ка ли за ци ја та на
при мар ни еруп ции, ли те ра ту ра та

да ва по да ток де ка 90% од ло ка ли -
за ци и те на кож ни те про ме ни се на
дланките. Кај про фе си о нал но ек -
спо ни ра ни те ра бот ници, нај чес та
ло ка ци ја е на пр сти те на дланките,
на згло бо ви те на раце те и под лак -
тни ците, но по стои мож ност за по ја -
ва и на град ни от кош или ли цето.
Од на ши те по да то ци се по ка жа де -
ка ко рис те ње то на ра ка ви ци и дру ги
лич ни заш тит ни сред ства ја на ма -
лу ва ат за чес те носта, ре ци ди ван -
тноста, но и те жи на та на кли нич ка -
та сли ка на КД кај про фе си о нал но
ек спо ни ра ни те ра бот ници. Но се ње -
то на заш тит ни ра ка ви ци и дру ги
лич ни заш тит ни сред ства не ја ме -
ну ва ат скло нос та и ме ха низ мот на
сен зи би ли за ци јата. На кра јот, мо же
да се кон ста ти ра де ка до би е ни те
ре зул та ти во на ше то ис тра жу вање,
во нај го лем дел, се во сог лас ност со
ре зул та ти те од прет ход ни те сту дии
и ис пи ту ва ња во до ме нот и ко ре ли -
ра ат со ре зул та ти те од по стојна та
ли те ра ту ра во све тот, по све те ни на
кон такт дер ма ти тисот во ус ло ви на
про фе си о нал на ек спо зи ци ја на ни -
ке лот и не го ви те со е ди не нија. До -
би е ни те ре зул та ти ука жу ва ат на тоа
де ка про фе си о нал на та ек спо зи ци ја
на ни кел до ве ду ва до по ја ва на про -
фе си о на лен кон такт дер ма титис од
алер гис ки тип, кај ра бот ни ци кои
ра бо тат во про из вод ство то на фе -
ро ни кел ле гури. До би е ни те ре зул -
та ти ука жу ва ат на пот ре ба та од по -
доб ру ва ње на пре вен тив ни те ак -
тив нос ти за на ма лу ва ње на вли ја -
ни е то на па то ге ни от ефект на ни ке -
лот врз ко жа та на ра бот ни ци те кои
се вклу че ни во про из вод ство то на
фе ро ни кел ле гури.

Ли те ра тура
1. World Health Organization. Environmental

Health Criteria 108: Nickel. Geneva; 1991.
2. Agency for Toxic Substances and Disease

registry. Toxicological profile for nickel. Draft for
public comment. U.S.department of health and
Human Services. Public Health Servise; 1995.

3. Сто лес ки С, Ка ра џин ска-Бис ли мов ска Ј. Ни -
кел. Во: Ка ра џин ска Бис ли мов ска Ј (ур.) Ме -
дици на на тру дот. Уни вер зи тет “Св.Ки рил и
Ме то диј” Ме дицин ски Фа кул тет-Скоп је
2011;185-179.

4. Andersen K.E. Оccupational issues of Allergic
Contact Dermatitis. Int Arch Occup Environ
Health 2003;(5):347-350.



38 ПРИЛОГ НА VOX MEDICI

МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

Ко чо Ман чев

Служ ба за ме дици на на тру дот  „ПЗУ По -
лик ли ни ка ме дика“ , Стру мица

Ри ни тисот прет ста ву ва вос па ле -
ние на слуз ни ца та од но сот што се
ма ни фес ти ра со ком плекс од сим -
пто ми кој вклу чу ва која би ло ком би -
на ци ја од ки вање, че ша ње на но -
сот, те че ње на но сот (ри но реа) или
зат нат нос. Вос па ле ни е то на слуз -
ни ца та од но сот чес то ја за фа ќа и
кон јун кти ва та од окото, ка ко и слуз -
ни ци те од фа рин ксот, па ра на зал ни -
те си ну си и сред но то уво. Ри ни -
тисот е ед на од нај чес ти те бо лес ти
во гло бал ни рамки, а не го ва та за -
чес те ност се про це ну ва на 25-30%
од свет ска та по пу ла ција. Спо ред
ре зул та ти те од ис тра жу ва ње то
спро ве де но во шест цен три во Р.
Ма ке до ни ја во 2003 год., за чес те -
нос та на ри ни тисот кај ис пи та ни ци -
те из не су ва ла 30,2%. Спо ред ети о -
па то ге не зата, ри ни тисот се кла си -
фи ци ра на алер гис ки и не а лер гис -
ки ри нитис. Алер гис ки от ри нитис
(АР) е по чес та та фор ма на ри ни -
тисот, а нас та ну ва ка ко ре зул тат на
сен зи би ли за ци ја на ин ха ла тор ни те
алер ге ни од жи вот на та и ра бот на та
сре ди на на бол ните. Не а лер гис ки -
от ри нитис (НАР) спо ред ети о па то -
ге не за та се кла си фи ци ра на ва зо -
мо то рен (иди о пат ски), ин фек ти вен,
хормон ски, ме ди ка мен то зен, ри -
нитис пре диз ви кан од хра на итн.
Спо ред по ја ва та и тра е ње то на
сим пто мите, ри ни тисот се кла си -
фи ци ра на ин тер ми тен тен и пер -
зис тен тен. Спо ред сте пе нот на те -
жи на та, два та ви да ри нитис мо жат
да се ја ват во лес на или средно-
теш ка и теш ка форма. 

Ри ни тисот во врска со ра бо та та
(work-related rhinitis) е ед на од нај -

чес ти те бо лес ти во врска со ра бо -
тата, а се де фи ни ра ка ко фор ма на
ри нитис пре диз ви ка на или пот тик -
на та од спе ци фич ни те аген си или
ус ло ви на ра бот но то место. Во ак ту -
ел ни от во дич на Ев роп ска та ака де -
ми ја за алер го ло ги ја и кли нич ка
иму но ло ги ја (European Academy of
Allergology and Clinical Immunolgy -
EAACI) ри ни тисот во врска со ра бо -
та е кла си фи ци ран на ри нитис вло -
шен на ра бо та и про фе си о на лен
ри нит (ПР). Ри ни тисот вло шен на
ра бо та (work-exacerbated rhinitis)
прет ста ву ва но во по ја вен или по -
стоен ри нитис (алер гис ки или не а -
лер гиски) чии сим пто ми се вло шу -
ва ат од нес пе ци фич ни те сти му ли
од ра бот на та сре ди на (рес пи ра тор -
ни ири танси, про ме ни на тем пе ра -
ту рата, сту ден и сув воз дух, фи зич -
ки на пор и др.). ПР е не до вол но ис -
тра жен кли нич ки ен ти тет де фи ни -
ран ка ко ин фла ма тор на бо лест на
но сот што се дол жи на при чи ни и
ус ло ви ка рак те рис тич ни за спе ци -
фич но то ра бот но место, а не на сти -
му ли над вор од него. ПР, во за вис -
ност од па то ге не за та, се кла си фи -
ци ра на алер гис ки и не а лер гиски.
Во нас та ну ва ње то на алер гис ки от
ПР се вклу че ни иму но лош ки ме ха -
низми, а во за вис ност од ме ха низ -
ми те од го вор ни за не го -
во то нас та ну вање, тој се
кла си фи ци ра на ИгЕ-по -
сре ду ван алер гис ки ПР
и ИгЕ-не за ви сен алер -
гис ки ПР. Во па то ге не за -
та на не а лер гис ки от ПР,
пак, не учес тву ва ат иму -
но лош ки ме ха низми, од -
нос но тој се ја ву ва ка ко
ре зул тат од ед нок рат на
или не кол кук рат на из ло -
же ност на рес пи ра тор ни
ири тан си во ви со ки кон-
цен тра ции. 

Фе ро ни ке лот е по лу су ро ви на ко ја
во сов ре ме ни от свет има мно гу го -
ле ма важ ност и ши ро ка при мена, а
првен стве но се ко рис ти за до би ва -
ње на не ко ро ди рач ки и термос та -
бил ни ви до ви че лик. Овие ви до ви
че лик ши ро ко се при ме ну ва ат во те -
ле ко му ни ка ци ите, тран спортот,
наф те на та ин дус трија, елек трич на -
та и елек трон ска та ин дус три ја и др.
Нај го ле ми про из во ди те ли на фе ро -
ни кел во све тот се Ја по нија, Ко лум -
бија, Кина,  Укра ина, Ин до не зија, Гр -
ци ја и Ма ке до нија. Ра бот ни ци те во
про из вод ство то на фе ро ни кел се из -
ло же ни на раз лич ни про фе си о нал -
ни штет нос ти и опас ности. Пов ре ди -
те при ра бо та има ат зна чај но мес то
во про фе си о нал на та па то ло ги ја кај
овие ра бот ници. Ири та тив но то и
сен зи би ли зи рач ко то деј ство на ни -
ке ло ва та пра ши на мо же да до ве де
до по ја ва на не а лер гис ки или алер -
гис ки ПР или  про фе си о нал на аст ма
(ПА). Ири та тив но то и сен зи би ли зи -
рач ко то деј ство на ни ке ло ва та пра -
ши на при кон такт со ко жа та мо же да
се ма ни фес ти ра со по ја ва на про -
фе си о на лен ири та ти вен или алер -

Перзистентен ринитис кај работници 
во производството на фероникел

На од од пред на ри носко пи ја 
кај алер гис ки ри ни тис
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гис ки кон такт дер ма титис. Спо ред
Из веш та јот на Ин тер на ци о нал на та
агенци ја за ис тра жу ва ње на канце -
рот (International Agency for Research
on Cancer - IARC) од 1990 год., ни ке -
лот и не го ви те со е ди не ни ја се до ка -
жа ни ху ма ни канце ро ге ни (Гру па 1)
за рес пи ра тор ни те кар ци но ми (кар -
ци но ми на бе ли те дро бови, но сот и
па ра на зал ни те си нуси).  

Во тек стот што сле ди се при ка жа -
ни ре зул та ти те од ис тра жу ва ње то
од ти пот сту ди ја на пре сек за вли ја -
ни е то на про фе си о нал на та из ло же -
ност врз по ја ва та на ПР кај ра бот -
ни ци во про из вод ство то на фе ро ни -
кел. Во ис тра жу ва ње то се вклу че ни
117 ра бот ни ци од маш ки пол на
воз раст од  22 до 62 год. со стаж на
ак ту ел но то ра бот но мес то од 2 до
32 го дини. Лич ни заш тит ни сред -
ства што ра бот ни ци те ги ко рис тат
во про це сот на ра бо та се: шлем со
ви зор за заш ти та на ли цето, мас ки
за ус та и нос, очила, там по ни за
уши (ан ти фони), ра бот на облека,
кож ни  рак ви ци и ра бот ни чев ли со
кож ни пот ко ле ници. Кон тро ла на та
гру па се сос тои од 30 ли ца од маш -
ки пол ком пле мен тар ни по воз раст
и по дол жи на на ра бот ни от стаж со
про из вод ни те ра бот ници. Од си те
ис пи та ни ци е по пол нет Пра шал ни -
кот за на зал ни сим пто ми во по -
след ни те 12 ме се ци (презе мен од
Пра шал ни кот на сту ди ја та на Гло -
бал на та ев роп ска мре жа за аст ма и
алер гии (Global Asthma and Allergy
European Network (GA2LEN)
Screening Survey) од 2007 год.) и кај
си те нив е из ве де но ис пи ту ва ње на
на зал на та фун кци ја со пред на ри -
но ма но мет рија. 

Ре зул та ти те од ис тра жу ва ње то
ука жу ва ат на по ви со ка за чес те ност
на ис пи та ни ци со на зал ни сим пто -
ми во по след ни те 12 ме се ци кај ра -
бот ни ци те во про из вод ство то на
фе ро ни кел со ста тис тич ки зна чај на
раз ли ка за сим пто ми те те че ње на
но сот и зат нат нос и на по ви со ка
за чес те ност на ис пи та ни ци со ПР
ри нитис кај ра бот ни ци те во про из -
вод ство то на фе ро ни кел. По ве ќе од
две тре ти ни од ра бот ни ци те во про -
из вод ство то на фе ро ни кел со ПР

има ат ра бо тен стаж на ак ту ел но то
ра бот но мес то по го лем од 10 год. и
кај по ве ќе од три чет врти ни од овие
ра бот ни ци тој прет ста ву ва ри нитис
во врска со ра бо тата. За чес те нос та
на ис пи та ни ците со на ма ле ни
вред нос ти на вкуп ни от на за лен
про ток на воз дух е по ви со ка кај ра -
бот ни ци те во про из вод ство то на
фе ро ни кел, но раз ли ка та не е ста -
тис тич ки зна чајна. Про сеч на та
вред ност на вкуп ни от на за лен про -
ток на воз дух кај ра бот ни ци те во
про из вод ство то на фе ро ни кел е
ста тис тич ки зна чај но по нис ка во
спо ред ба со не го ва та про сеч на
вред ност кај ад ми нис тра тив ни те
ра бот ници.

До би е ни те ре зул та ти ука жу ва ат
на ефек тот на про фе си о нал на та
из ло же ност врз нас та ну ва ње то на
ПР кај ра бот ни ци те во про из вод -
ство то на фе ро ни кел и на пот ре ба -
та од по доб ру ва ње на пре вен тив -
ни те ак тив нос ти за да се на ма ли
не го ва та за чес те ност кај овие ра -
бот ници. Нај важ ни пред лог-мер ки
во тој пог лед се: спро ве ду ва ње и
унап ре ду ва ње на ко лек тив ни те
заш тит ни мер ки на ра бот но то мес -

то (ав то ма ти за ција, оп шта и ло кал -
на вен ти ла ција, ре до вен ам би ен та -
лен мо ни то ринг и др.), по стоја на
при ме на на лич ни те заш тит ни
сред ства и ре дов на про вер ка на
нив на та фун кци о нал ност, кон ти ну и -
ра но сле де ње на здрав стве на та
сос тој ба на ра бот ни ци те со ре дов -
но из ве ду ва ње на пре вен тив ни те
здрав стве ни прег леди, кон ти ну и ра -
на еду ка ци ја на ра бот ни ци те за хе -
мис ки те штет нос ти од ра бот но то
мес то и за нив ни те мож ни ефек ти
врз рес пи ра тор ни от сис тем и про -
мо ци ја на здрав је то на ра бот но то
мес то со ис так ну ва ње на уло га та
на здра ви от жи во тен стил. 

Ли те ра тура:
1.  Цве та нов В (ур.). Алер гис ки те бо лес ти во Р.
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на тру дот, Скопје-Ко ла бо ра ти вен цен тар на
СЗО и Ма ке дон ско здру же ние за ба зична,
кли нич ка иму но ло ги ја и алер го ло гија, 2006.  

2.  Moscato G, Vandenplas O, Van Wijk RG, et al.
EAACI position paper on occupational rhinitis.
Respir Res 2009; 10(1).

3.  Ferronickel. Safety Data Sheet. Дос тап но на:
regulatory.xstratanickel.com/ (прис та пе но на
20.12.2014).

Ра фи на ци ја на фе ро ни ке лот
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Ане та Ата на сов ска 

Ин сти тут за ме дици на на тру дот на РМ, 
Kо ла бо ра ти вен цен тар на СЗО за ме -
дици на на тру дот, Скопје

На сил ство то на ра бот но то мес то
кај здрав стве ни те ра бот ни ци прет -
ста ву ва заг ри жу вач ка по ја ва во све -
тот и кај нас. Свет ска та здрав стве на
ор га ни за ци ја (СЗО) го де фи ни ра на -

сил ство то ка ко „на мер на упот ре ба
на фи зич ка си ла или моќ со за ка на
или кон крет но заг ро зу ва ње кое мо -
же да би де на со че но про тив себе,
дру го лице, гру па или за ед ница, а
чи ја по след ица е пов реда, смрт, пси -
хо лош кa тра ума, спре че ност за раз -
вој или как ва и да би ло за гу ба или,
пак, ве ро јат ност за нас та ну ва ње на
не ко ја од на ве де ни те по след ици“.

Во сис те мот на здрав стве на та
заш ти та си те вра бо те ни се со о чу ва -
ат со ри зик да би дат жрт ви на на -
сил ство, а по да то ци те ука жу ва ат де -
ка ед но од две ли ца е жрт ва на не -
ка ков вид на сил ство со тоа што ме -

дицин ски те сес три има ат три па -

ти по го ле ма мож ност да би дат из -

ло же ни на на сил ство во спо ред ба
со дру ги те про фи ли во здрав ството.

СЗО и Ме ѓу на род ни от со вет на
ме дицин ски сес три (International
Council of Nurses - ICN) во ка те го ри -
ја та на сил ство на ра бо та ги вклу чу -
ва ат си те оние инци ден ти при кои
нас та ну ва зло у пот реба, заг ро зу ва -
ње или на пад на ра бот ни ци те во
окол нос ти кои се пов рза ни со нив на -
та ра бота, вклу чу вај ќи го ту ка и па -
ту ва ње то од до ма до ра бо та и об -

ратно, а кои пре диз ви ку ва ат заг ро -
зу ва ње на нив на та без бед ност, бла -
го сос тој ба или здравје.

На сил ство то е се ри о зен јавно-
здрав ствен проб лем со ви со ка смрт -
ност. Агенци ја та за без бед ност и
здрав је при ра бо та (Occupational
Safety and Health Agency - OSHA) на -
ве ду ва де ка го диш но око лу 2 ми ли о -
ни ра бот ни ци во САД при ја ву ва ат
де ка се жрт ви на на сил ство на ра -
бот но то место. Ме дицин ски те сес -
три се из ло же ни на нај го лем ри зик
за по ја ва на на сил ство на ра бот но то
место, би деј ќи тие има ат цен трал на
по зи ци ја во здрав стве ни от сек тор и
во те кот на сво ја та ра бо та ко му ни -
ци ра ат со па ци ен тите, се меј ствата,
ле ка ри те и дру ги от не ме дицин ски
пер со нал.

Би ро то за ста тис ти ка на тру дот
(Bureau of labor statistics - BLS) ис -
так ну ва де ка во пе ри о дот од 1996 до
2000 го ди на има ло 69 убис тва во
здрав ството. Иако ак тот на убис тво
на ра бот но мес то прив ле ку ва по го -
ле мо вни ма ние, се пак по го ле ми от
број на ак ти на на сил ство се нефа -
тал ни на пади. По да то ци те по ка жу -
ва ат де ка во 2000 го дина, 48% од
си те нефа тал ни пов ре ди од на па ди
на ра бот но мес то и на сил ни ак ти се
слу чи ле во здрав стве ни от сек тор и
сек то рот за со ци јал на заш тита. По -
ве ќе то од овие на па ди се слу чи ле
во бол ни ци и ста реч ки до мови. Ме -
дицин ски те сес три и бол ни ча ри те
прет рпе ле нај мно гу нефа тал ни на -
па ди што ре зул ти ра ле со пов реди.
Во 2009 го дина, спо ред BLS, од
стра на на ме дицин ски сес три се
при ја ве ни 2.050 на па ди и на сил ни

акти, од нос но про сеч но по че ти ри
на па ди и на сил ни ак ти на ден. Се
ис так ну ва де ка по ве ќе од 50% од
ме дицин ски те сес три кои ра бо тат во
служ би те за ит на ме дицин ска по -
мош до жи ве а ле на сил ство на ра бо -
та од стра на на па ци енти, а 25%
има ле 20 или по ве ќе на сил ни инци -
ден ти во те кот на из ми на ти те три го -
дини. Kaj здрав стве ни те ра бот ници
ис клу чи тел но се ви со ки ста п ки те на
пов ре ди по ра ди на па ди од стра на
на па ци ен ти и 61% од си те на па ди
на ра бот но то мес то се из врше ни од
стра на нa па ци енти.

На сил ство то на ра бот но то мес то
кај ме дицин ски те сес три прет ста ву -
ва ком плек сна по јава. Па ра док -
сално, деј нос та чи ја ми си ја е да се
гри жи за здрав је то на лу ѓе то има
нај го лем ри зик за по ја ва на на сил -
ство на ра бот но то место. На сил -
ство то на ра бот но то мес то мо же да
би де во фор ма на за кани, вер бал на
зло у пот реба, фи зич ки на пади, па
ду ри и убис тво. За жал, го лем дел
од инци ден ти те не се при ја ву ваат.
При ја ве ни те слу чаи на на сил ство
се са мо врв на ле де ни от брег. Неп -
ри ја ву ва ње то на на сил ство то на ра -
бот но то мес то е ре зул тат на: пог -
реш на пер цеп ци ја де ка на сил ство -
то е „дел од ра бо тата“, непостојни
инс ти ту ци о нал ни по ли тики, про це -
ду ри за при ја ву вање, обу ка на пер -
со на лот или под дршка, страв де ка
при ја ву ва ње то на на сил ство то ло -
шо ќе се од ра зи на ме дицин ска та
сес тра или ве ру ва ње то де ка не кои
па ци ен ти не мо же да би дат по ви ка -
ни на од го вор ност за сво и те на сил -
нич ки деј ства.

Насилство на работа  кај здравствените 
работници – медицински сестри со посебен 
осврт на медицинските сестри од геријатриска
и палијативна здравствена заштита 
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По след ици од на сил ство то на ра -
бот но то место

На сил ство то на ра бот но то мес то
на со че но кон здрав стве ни от ра бот -
ник (ме дицин ска та сес тра) мо же да
пре диз ви ка тра у ма од фи зич ка и
емо ци о нал на при рода. По след ици -
те мо жат да би дат акут ни и хро -
нични, а спо ред ин тен зи те тот од
лес ни до теш ки те лес ни пов реди, од
прив ре ме на до трај на нес по соб ност
за ра бо та и од пси хо лош ка тра у ма
до смрт. Пок рај непос ре дна та тра -
ума, на сил ство то на ра бот но то мес -
то мо же да до ве де до ни зок мо рал и
на ма ле на про дук тив ност кои се ре -
зул тат на не дос та ток на до вер ба во
уп ра ву ва њето, гу бе ње на ко хе зи ја та
на ти мот и чув ство де ка ра бот на та и
жи вот на та сре ди на се опасни. На -
сил ство то на ра бот но то место, ис то
така, мо же да ре зул ти ра со зго ле -
мен стрес пов рзан со ра бо тата, зго -
ле мен број от сус тва од ра бо та и не -
до раз би ра ња во се меј ството.

Пси хо лош ки те по след ици од на -
сил ство то на ра бот но мес то мо же
да би дат многу по се ри оз ни од фи -
зич ки те по след ици. Сос тој ба та на
теш ка пси хо лош ка тра у ма по  на сил -
ството, до кол ку не се ле кува, мо же
да до ве де до зло у пот ре ба на суп -
станции, од мазда, хро нич на бо лест,
па ду ри и до са мо у бис тво. Пок рај
тоа, на сил ство то на ра бот но  мес то
мо же да има и фи нан сис ко вли ја -
ние врз по е ди не цот по ра ди из гу бе -
но то вре ме од ра бо та и по ра ди тро -
шо ци те за здрав стве ни те ус лу ги
или прав ни те тро шоци. Ис то така,
ме дицин ски те сес три кои до жи ве -
але на сил ство на ра бот но то мес то
зна чително по чес то има ат на ме ра
да го на пуш тат ра бот но то место.
Ко нечно, важ но е да се сфа ти де ка
не мо ра да се би де ди рек тна цел на
чин на на сил ство, би деј ќи и кај све -
до ците, слу чај ни те ми ну ва чи и со -
ра бот ни ците, на сил ство то мо же да
пре диз ви ка емо ци о нал ни и пси хич -
ки тра уми.

Во про дол же ние на тек стот се
при ка жа ни дел од ре зул та ти те од
ис тра жу ва ње то на за чес те нос та на
на сил ство то на ра бот но мес то кај
ме дицин ски те сес три со по се бен

ос врт на ме дицин ски те сес три од
ге ри јат рис ка и па ли ја тив на здрав -
стве на заш тита. 

Со ис тра жу ва ње то од ти пот на дес -
крип тивно-ана ли тич ка сту ди ја на
пре сек се оп фа те ни 90 ме дицин ски
сес три кои во те кот на ра бот ни от
про цес ди рек тно се вклу че ни во гри -
жа та за па ци ен тите, од кои 59 ме -
дицин ски сес три ра бо тат во здрав -
стве на ус та но ва за ге ри јат рис ка и па -
ли ја тив на зад рав стве на заш тита, а
31 ме дицин ска сес тра во здрав ствен
дом во орди на ци ја по се меј на ме -
дицина. Притоа, упот ре бен е Пра -
шал никот за вли ја ни е то на ус ло ви те
на ра бо та и ра бот но то мес то врз
здрав је то на здрав стве ни те ра бот ни -
ци - на сил ство и стрес на ра бота.

Ис пи ту ва ни те ме дицин ски сес три
од це ли от при ме рок на ак ту ел но то
ра бот но мес то нај чес то има ле ис -
кус тво со нав реда, а нај рет ко има ле
ис кус тво со на пад. Тие сиг ни фи кан -
тно по чес то има ле ис кус тво со на -
сил ство од стра на на па ци ент (или
не гов прид руж ник) во спо ред ба со
на сил ство од стра на на здрав ствен
ра бот ник (или здрав ствен со ра бот -
ник). Кај ис пи ту ва ни те ме дицин ски
сес три на па дот, нав ре да та и за ка на -
та зна чи тел но по чес то се ја ву ва ат
од стра на на па ци ент/прид руж ник,
от кол ку од стра на на здрав ствен ра -
бот ник/со ра бот ник. Од дру га страна,
ме дицин ски те сес три кои ра бо тат во
ус та но ва за ге ри јат рис ка и па ли ја -
тив на здрав стве на заш ти та на ак ту -
ел но то ра бот но мес то по чес то има -

ле ис кус тво со на пад, нав реда, за -
кана, при го вор за ква ли те тот на ра -
бо та та и жал би од стра на на па ци -
ент/прид руж ник и од стра на на
здрав ствен ра бот ник/со ра бот ник во
спо ред ба со ме дицин ски те сес три
кои ра бо тат во орди на ци ја по се меј -
на ме дицина, но без ста тис тич ки
зна чителна раз лика.

До би е ни те ре зул та ти ука жу ва ат
де ка на сил ство то на ра бо та e при -
сут но кај здрав стве ни те ра бот ни ци -
ме дицин ски сес три и во на ша та сре -
дина. Притоа, се ис так ну ва пот ре ба -
та за спро ве ду ва ње со од вет ни мер -
ки на пре венци ја на на ци о нално,
инс ти ту ци о нал но и ин ди ви ду ал но
ни во за нул та то ле ранција кон на -
сил ство то на ра бот но мес то врз
здрав стве ни те ра бот ници.
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Дар ко Јан коски,

ЈЗУ Здрав ствен дом Скопје-Скопје

Во сог лас ност со За ко нот за без бед ност и здрав је
на ра бо та од 2007 год. об врска на ра бо то да вците во
Р. Ма ке до ни ја е да обез бе дат ус ло ви за без бед ност и
здрав је при ра бо та за нив ни те вра бо те ни од се кој ас -
пект пов рзан со ра бо тата. Пр ви от че кор во таа смис ла
е ана ли за та и оцен а та на ри зи кот на ра бот ни те мес та
ка ко ос но ва за из ра бот ка на Из ја ва та за без бед ност,
до ку мент кој ги опи шу ва ка рак те рис ти ки те на ра бот ни -
от про цес и сод ржи иден ти фи ка ци ја на штет нос ти те и
опас нос тите, про цен а на ри зи кот за без бед нос та и
здрав је то на ра бот но то мес то и со од вет ни те мер ки за
заш тита. Про фе си о нал ни от ри зик се де фи ни ра ка ко
кван ти та тив но из ра зе на мер ка на ве ро јат ност за по ја -
ва на штет ни ефек ти врз здрав је то на из ло же ни те ра -
бот ни ци ка ко по след ица на про фе си о нал на та из ло же -
ност. Глав на цел на про цен а та на ри зик е да се заш ти -
ти здрав је то на ра бот ни ци те и да се по до бри без бед -
нос та на ра бота. 

Ана ли за та и од ре ду ва ње то на про фе си о нал ни от ри -
зик на се кое ра бот но мес то е ком плек сен про цес и се
сос тои од три по след о в ни и ме ѓу себ но пов рза ни по ста -
пки: про ценка на ри зи кот, уп ра ву ва ње со ри зи кот и из -
вес ту ва ње за ри зи кот. Пој до вен и клу чен еле мент на
ана ли за та на ри зи кот е про цен а та на ри зи кот. Про цен -
а та на ри зи кот се сос тои од ак тив нос ти што се ре а ли -
зи ра ат по ут врден ред, во обем и ди на ми ка со од вет ни
на по ста ве на та цел. Тие се: иден ти фи ка ци ја на про фе -
си о нал ни те штет ности, про ценка на ек спо зи ци јата,
про цен а на доза-од го вор ефек ти те и кван ти фи ка ци ја
на ри зи кот

За про цен а на ри зи кот се при ме ну ва ат ква ли та -
тивни, се микван ти та тив ни и кван ти та тив ни ме тоди.
Ев роп ски те ди рек ти ви и на ше то за ко но дав ство да ва -
ат мож ност ра бо то да вецот сам да ја избе ре ме то до -
ло ги ја та спо ред ко ја ќе се врши про цен а та на ри зи -
кот. Пос та пката за про цен а на ри зик на ра бот ни мес -
та во Р. Ма ке до ни ја се спро ве ду ва во сог лас ност со
Пра вил ни кот за на чи нот на из гот ву ва ње на из ја ва
за без бед ност, неј зи на та сод ржина, ка ко и по да то -
ци те врз кои тре ба да се зас но ва про це на та на ри -
зи кот од 2011 год.

Прех ран бе на та ин дус три ја е ед на од нај важ ни те ин -
дус трии во сек то рот про из вод ство во ЕУ и има важ на
уло га во ев роп ска та еко но мија. Таа се сос тои од де вет
потсек тори, а еден од нив е мес на та ин дус трија. Спо -
ред об ртот и про ме тот на сред ства, мес на та ин дус три -
ја во зем ји те на ЕУ учес тву ва со око лу 21% од об ртот
и про ме тот на про из води, од нос но со око лу 22% од си -
те вра бо те ни ра бот ни ци во прех ран бе ни от сек тор.  Во
Р. Ма ке до ни ја прех ран бе на та ин дус три ја и зем јо дел -
ство то вра бо ту ва ат око лу 10% од вкуп ни от број  вра бо -
те ни прав ни лица, а во вкуп ни от БДП (бру то - на ци о на -
лен при ход) учес тву ва ат со 18%.  

Во тек стот е при ка жан про це сот на про ценка на ри -
зик на ра бот ни те мес та од по гон за про из вод ство на
су во мес ни про из во ди из ве де на од тим сос та вен од:
струч но ли це за без бед ност на ра бо та од ов лас те на
ком па ни ја од Ми нис тер ството за труд и со ци јал на по -
ли тика, ов лас те но ли це за без бед ност на ра бо та во
ком па ни ја та во ко ја се про це ну ва ри зи кот и спе ци ја -
лист по ме дици на на тру дот од ов лас те на орди на ци ја
по ме дици на на тру дот. Во по го нот ра бо ти 41 ра бот ник
на се дум ра бот ни мес та (ку те рист, са ла му рец, пол ни -
ли чар, пушни чар, за чи нар, опе ра тор во па ков но од де -
ле ние и тех но лог). 

Про цен а та на ри зик е из врше на со стан дар д ни те
че ти ри че ко ри со при ме на на се микван ти тат ви на та

Процена на ризик во погон за 
производство на сувомесни производи
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BG (Berufsgenossenschaften) ме то да и Nohl-
Thiemecke-ова та мат ри ца за про цен а на ри зик.
Иден ти фи ка ци ја та на про фе си о нал ни те штет нос ти
и опас нос ти на ра бот ни те мес та во по го нот за про -
из вод ство на су во мес ни про из во ди е из врше на со
по пол ну ва ње на Лис ти те за про вер ка на штет -
нос тите, опас нос ти те и од го вор нос тите. Лис ти -
те ги сод ржат про фе си о нал ни те штет нос ти и опас -
нос ти од кои се из би ра ат оние на кои се из ло же ни
ра бот ни ците, а ис то така се од ре ду ва и сте пе нот на
оп то ва ру ва ње (нез на чи те лен, мал, сре ден, зна чи те -
лен и го лем). Про цен а та на из ло же нос та е из врше -
на со ме ре ња на мик рок ли мат ски те фак тори, ос вет -
ле нос та и бу ча ва та на се дум те ра бот ни мес та во по -
го нот. Про цен а та на ефек ти те доза-од го вор е из -
врше на со пе ри о ди чен прег лед на вра бо те ни на ра -
бот ни мес та со непо вол ни мик рок ли мат ски ус ло ви
спо ред Уред ба та за ви дот, на чи нот, обе мот и це -
нов ни кот на здрав стве ни те прег ле ди на вра бо те -
ни те од 2013  год.  Кван ти фи ка ци ја та на ри зи кот е
из врше на спо ред фор му ла та Р = ТП х ВП, спо ред
ко ја ран гот на ри зи кот (Р) прет ста ву ва про из вод од
те жи на та на штет на та по след ица (ТП) и ве ро јат нос -
та за неј зи но нас та ну ва ње (ВП).

Со по пол ну ва ње на Лис ти те на се дум те ра бот ни
мес та се иден ти фи ци ра ни вкуп но 76 про фе си о нал ни
штет нос ти и опас ности. Ре зул та ти те од из врше ни те
ме ре ња на мик рок ли мат ски те ус ло ви ука жу ва ат де ка
на три ра бот ни мес та тем пе ра ту ра та на воз ду хот не е
во оп сег на оп ти мал ни те вред нос ти за ком фор ни мик -
рок ли мат ски ус лови, а ре ла тив на та влаж ност на воз ду -
хот за две ра бот ни мес та не е во зо на на оп ти мал ни те
вред нос ти за ра бо тен прос тор. Изло же нос та на бу ча ва
на две ра бот ни мес та ги над ми ну ва доз во ле ни те стан -
дарди. При про цен а та на доза-од го вор ефек ти те кај
ни ту еден ра бот ник од ис пи ту ва ни те ра бот ни мес та не
е ре гис три ра на про фе си о нал на бо лест, пов ре да при
ра бота, бо лест во врска со ра бо та та или неп ро фе си о -
нал на бо лест кои би би ле кон тра ин ди ка ци ја за ра бо та
на ак ту ел ни те ра бот ни места. Со при ме на на на ве де -
на та ме то да си те се дум ра бот ни мес та се оце не ти ка -
ко ра бот ни мес та со зго ле мен ри зик за нас та ну ва ње на
на ру шу ва ња на здрав је то на из ло же ни те ра бот ници.
За ра бот ни те мес та ку те рист и пол нил ни чар зго ле ме -
ни от ри зик е ре зул тат на при сут на та опас ност од
вртли ви и под виж ни де лови. До пол ни тел на опас ност
кај ра бот но то мес то ку те рист е упот ре ба та од се чи ва
(но жеви). За ра бот ни те мес та пушни чар, за чи нар, са -
ла му рец и опе ра тор во па ков но од де ле ние зго ле ме -
ни от ри зик е ре зул тат на при сут на та опас нос т од мож -
ност за лиз га ње или соп ну ва ње по ра ди влаж ни по -
дови, не фи зи о лош ка та по лож ба на те лото, штет ни те
вли ја ни ја на мик рок ли мат ски те ус лови, ка ко и на по ри
или те лес ни нап ре гања. За ра бот но то мес то тех но лог
зго ле ме ни от ри зик е ре зул тат на при сут на та од го вор -
ност за са мо то про из вод ство, ра бот ни те ре зул та ти и
пра ви ла та за од не су вање.

И пок рај тоа што кај ни ту еден ра бот ник од ис пи -
ту ва ни те ра бот ни мес та не е ре гис три ра на про фе -
си о нал на бо лест, пов ре да при ра бота, бо лест во
врска со ра бо та та или неп ро фе си о нал на бо лест
кои би би ле кон тра ин ди ка ци ја за ра бо та на ак ту ел -
ни те ра бот ни места, ре зул та ти те од про цен а та на
ри зи кот ука жу ва ат на пот ре ба та од по доб ру ва ње
на пре вен тив ни те ак тив нос ти на се кое ра бот но
мес то со што ќе се на ма лат мож нос ти те за на ру шу -
ва ња на здрав је то на из ло же ни те ра бот ници. Нај -
важ ни так ви ак тив нос ти се: вни ма тел но дви же ње
низ про из вод ни те по гони, по стоја но од ржу ва ње на
хи ги е на та и без бед нос та на при о ди те кон оп ре ма та
за ра бота, ре дов ни кон тро ли на ис прав нос та на оп -
ре ма та за ра бота, од ржу ва ње на мик рок ли мат ски те
ус ло ви и ни во то на бу ча ва и ос вет ле ност во рам ки
на доз во ле ни те вред ности, по стоја но ко рис те ње на
лич ни те заш тит ни сред ства (штит ни ци за уши, па -
муч на ра бот на об лека, термо е лек и др.), обу ка на
ра бот ни ци те за без бед но из вршу ва ње на ра бот ни -
те за да чи и друго. 
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Ил чо Еф коски,

ПЗУ „Ме ди ка Цен тре“, Те тово

Ар те рис ка хи пер тен зи ја или по ка че ни от ар те рис ки
крвен при ти сок (hypertensio arterialis - HTA) се де фи ни ра
спо ред вред нос ти те на ар те рис ки от крвен при ти сок по -
ви со ки од 140/90 mmHg кај по пу ла ци ја та по ста ра од 18
год. ХТА прет ста ву ва еден од нај важ ни те фак то ри на ри -
зик за нас та н у ва ње на по ве ќе кра ди о вас ку ларни, це реб -
ро вас ку ларни, буб реж ни и оч ни бо лес ти кои се во деч ки
при чи ни за ин ва ли ди тет и мор та ли тет во гло бал ни
рамки. 

Спо ред ети о па то ге не зата, ХТА се кла си фи ци ра на
при мар на и се кун дарна. При мар ната, есенци јал на та или
иди о пат ска та ХТА нас та ну ва од непоз на ти при чи ни и на
неа се дол жат по ве ќе од 90% од си те слу чаи на бо леста.
Спо ред ак ту ел ни те поз на вања, ети о ло ги ја та на при мар -
на та ХТА е мул ти фак то ри јална, од нос но бо лес та нас та -
ну ва ка ко ре зул тат од ин те рак ци ја ме ѓу ен до ге ни те и ег -
зо ге ни те фак тори. Нај важ ни ен до ге ни фак то ри на ри зик
за нас та ну ва ње на ХТА се: ге нет ски те фак тори, фа ми ли -
јар на та оп то ва ре ност, по лот, воз рас та и др. Нај важ ни ег -
зо ге ни фак то ри на ри зик за нас та ну ва ње на ХТА се: хи -
пер ли пи де ми јата, дебелината, ди ја бе тесот, пу ше њето,
зго ле ме н ото внесување ал ко хол, фи зич ка та не ак тив -
ност, стре сот и др. Во гру па та на ег зо ге ни те фак то ри на
ри зик за нас та ну ва ње на ХТА се вбро ју ва и из ло же нос та
на про фе си о нал ни те штет ности.

Ре зул та ти те од по ве ќе ис тра жу ва ња ука жу ва ат де ка
во нас та ну ва ње то на ХТА, ка ко и во неј зи ни от тек, ком -
пли ка ции и ис ход уло га мо жат да има ат си те ви до ви
про фе си о нал ни штет ности: фи зич ки про фе си и о нал ни
штет нос ти (бу чава, ви со ки и нис ки тем пе ра ту ри и др.),
хе мис ки про фе си о нал ни штет нос ти (олово, кад миум, ар -
сен, ба кар, јаг ле ро ден ди сул фид и др.), би о лош ки про -
фе си о нал ни штет нос ти (леп тос пи ра и др.), пси хо со ци -
јал ни про фе си о нал ни штет нос ти (стрес на ра бот но мес -
то и др.) и ер го ном ски про фе си о нал ни штет нос ти (ра бо -
та во се деч ка по лож ба и др.). Ефек ти те на про фе си о -
нал ни те штет нос ти врз нас та ну ва ње то и те кот на ХТА
за ви сат од сте пе нот и тра е ње то на про фе си о нал на та из -
ло же ност, ин ди ви ду ал на та осет ли вост на из ло же ни те
ра бот ници, ка ко и од при сус тво то на дру ги фак то ри на
ри зик за нас та ну ва ње на бо леста. 

Тек стил на та ин дус три ја е ед на од нај ста ри те и нај важ -
ни те ин дус трии во све тот. Оваа ин дус три ја се за ни ма ва

со пре ра бот ка на влак нес ти су ро ви ни и из ра бот ка на
пре дена, тка е нини, пле те ни и дру ги ма те ри јали, ка ко и
до би ва ње на про из во ди од овие ма те ри јали. Тек стил на -
та ин дус три ја во Р. Ма ке до ни ја прет ста ву ва ед на од во -
деч ки те пре ра бо ту вач ки идус трии со зна чи тел ни ре зул -
та ти во фор ми ра ње то на БДП,  ви со ко то ап сор би ра ње
на ра бот на си ла и во из во зот. 

Во тек стот што сле ди се при ка жа ни ре зул та ти те од ис -
тра жу ва ње то за ста во вите, фак то ри те на ри зик, вред -
нос ти те на крв ни от при ти сок и за чес те нос та на ХТА ди -
јаг нос ти ци ра на од док тор кај тек стил ни ра бот ни ци од по -
гон за тка ење. 

Во ис тра жу ва ње то се вклу че ни 60 тек стил ни ра бот ни -
ци од маш ки пол кои ра бо тат во по гон за тка ење, на воз -
раст од 42 до 63 год. со ра бо тен стаж од 20 до 30 год. Ка -
ко су ро ви ни за пре дената и вол ни ци те се ко рис ти 100%
волна, 100% ак ри ли ка или ме ша ви ни на вол на со ак ри -
лика, по ли ес тер и по ли а мид, а ка ко про из во ди се до би -
ва ат вол ни ци за рач но пле тење, тка јач ки пре дена, три ко -
таж ни пре дена и те пи хар ски пре дена. Овие ра бот ни ци
се из ло же ни на по ве ќе про фе си о нал ни штет нос ти и
опас ности, как ви што се: пра ши на та од пре деното, бу ча -
ва од елек трич ни те раз бои, смен ска ра бота, ра бо та на
норма, стоеч ка ра бо та и др. Во текот на ра бо та та упот -
ре бу ва ат лич ни заш тит ни сред ства, како: заш тит на ра -
бот на об лека, заш тит ни кож ни ра ка вици, заш тит ни чев -
ли и штит ни ци за уши. Про цен а та на ри зик на ова ра бот -
но мес то е нап ра ве на со при ме на на Kinney ме то дата, а
спо ред ре зул та ти те на про цен а та на ри зик на ра бот ни те
мес та на овие ра бот ни ци е ут врде но уме ре но ни во на
ри зик. Кон трол на гру па прет ста ву ва ат 30 ад ми нис тра -
тив ни ра бот ни ци од маш ки пол ком пле мен тар ни по воз -
раст и дол жи на на ра бот ни от стаж со тка јач ки те ра бот -
ници. Ме то до ло ги ја та на ис тра жу ва ње то се сос тои од
по пол ну ва ње на Пра шал ник за ар те рис ка хи пер тен зи -
ја (ко рис тен во Ontario Heart Health Survey) и ме ре ње на
ар те рис ки от крвен при ти сок со сфин го ма но ме тар. 

Во пог лед на ста во ви те за ХТА, речиси си те ис пи та ни -
ци сме та ат де ка ХТА мо же да пре диз ви ка се ри оз ни на -
ру шу ва ња на здрав јето. Ис то така, по го лем број од ис пи -
та ни ци те сме та ат де ка по ја ва та на ХТА, ка ко и ком пли -
ка ци и те што ги пре диз ви ку ва таа мо жат да се пре ве ни -
ра ат (си те тка јач ки ра бот ни ци и 68,9% од ад ми нис тра -
тив ни те ра бот ници).  

За чес те нос та на ак тив ни пу ша чи е ста тис тич ки зна -
чително по ви со ка кај тка јач ки те ра бот ни ци (45,9%) во
спо ред ба со нив на та за чес те ност кај ад ми нис тра тив ни -
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те ра бот ни ци (20,7%). За чес те нос та на ис пи та ни ци кои
има ат ре дов на фи зич ка ак тив ност е слич на кај ис пи та -
ни ци те од две те гру пи (59,2% кај тка јач ки те ра бот ници,
од нос но 62,7% кај ад ми нис тра тив ни те ра бот ници). Про -
сеч ни от ин декс на те лес на ма са кај ис пи та ни ци те од
две те гру пи е сли чен и има вред ност што упа ту ва на на -
т хра не тост (27,3 кај тка јач ки те ра бот ници, од нос но 26,8
кај ад ми нис тра тив ни те ра бот ници).

За чес те нос та на ис пи та ни ци со ХТА ди јаг нос ти ци ра на
од док тор е по ви со ка кај тка јач ки те ра бот ни ци (44,3%) во
спо ред ба со неј зи на та за чес те ност кај ад ми нис тра тив -
ни те ра бот ни ци (41,4%), но раз ли ка та не е ста тис тич ки
зна чајна. Препо ра ча на та те ра пи ја за ХТА ја ко рис ти са -
мо око лу ед на тре ти на од ис пи та ни ци те со ХТА од две те
групи. Про сеч на та вред ност на сис тол ни от крвен при ти -
сок е по ви со ка кај тка јач ки те ра бот ни ци (134,4 ± 16,3
mmHg) во спо ред ба со не го ва та про сеч на вред ност кај
ад ми нис тра тив ни те ра бот ни ци (130,6 ± 14,7 mmHg), а
раз ли ка та е на гра ни ца та на ста тис тич ка зна чај ност.
Про сеч на та вред ност на ди јас тол ни от крвен при ти сок кај
ис пи та ни ци те од две те гру пи е слич на (82,9 ± 10,1 mmHg
кај тка јач ки те ра бот ници, од нос но 82,8 ± 9,2 mmHg кај
ад ми нис тра тив ни те ра бот ници. 

По ви со ка та за чес те ност на ХТА ди јаг нос ти ци рана од
док тор и на сис тол ни от крвен при ти сок кај ис пи та ни ци те
од ИГ и слич на та за чес те ност на нај го лем број од фак то -
ри те на ри зик за по ја ва на бо лес та кај ис пи та ни ци те од
две те гру пи ука жу ва на мож на та уло га на про фе си о нал -
ни те штет нос ти (бу ча ва и пси хо со ци јал ни штет ности) во
мул ти ка у зал на та ети о ло ги ја на бо леста. 

Зе мај ќи ги пред вид ре зул та ти те од ис тра жу ва њето, мо -
жат да се до не сат сле дни ве пред лог-мер ки и препо ра ки
за по доб ро ме на џи ра ње на ХТА кај тек стил ни те ра бот ни -
ци од по гон за тка ење: по доб ру ва ње на тех ничко-тех но -
лош ки те и тех нич ки те пре вен тив ни мер ки со што ќе се
на ма ли ефек тот на про фе си о нал ни те штет нос ти со до ка -
жа но хи пер тен зив но деј ство (на пр. бу чава), по доб ру ва -
ње на ор га ни за ци ја та на ра бо та та со што ќе се на ма ли
ефек тот на пси хо со ци јал ни те штет нос ти ка ко фак то ри на
ри зик за нас та ну ва ње на бо лес та (на пр. смен ска ра бота,
ра бо та на нор ма и др.), ре дов но из ве ду ва ње на пе ри о -
дич ни те ме дицин ски прег ле ди на ра бот ни ци те со што ќе
се овоз мо жи ра на де тек ци ја на бо лес та и ра на ин тер -
венци ја во неј зи ни от тек, про мо ви ра ње на здрав жи во тен
стил и здра ви жи вот ни на ви ки кај ра бот ни ци те со со од -
вет на еду ка ција, тре нинзи, кам па њи и др.
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